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1. Aspecte generale privind serviciile publice  

Analiza cadrului legislativ și instituțional pentru furnizarea serviciilor publice la nivelul 
administrației publice este un rezultat al proiectului Consolidarea cadrului pentru 
creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local 
(SPC), implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene prin Direcția pentru Strategii și Reforme în Administrația Publică, 
în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative, şi cofinanțat din 
Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 
(POCA), Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul 
specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 
publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de 
afaceri, în concordanță cu SCAP.  

Scopul proiectului este dezvoltarea unui set unitar de instrumente pentru consolidarea 
capacității administrației publice de a presta/furniza în mod eficient și performant 
servicii publice de calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri.  
Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 

• Asigurarea premiselor pentru fundamentarea soluțiilor referitoare la repartizarea 
optimă a competențelor între autoritățile administrației publice centrale și locale; 

• Asigurarea unei viziuni unitare asupra modului de elaborare, implementare, 
monitorizare și evaluare a standardelor de calitate și după caz, de cost, pentru 
serviciile publice descentralizate; 

• Dezvoltarea de metode și instrumente pentru monitorizarea și evaluarea 
capacității administrative a autorităților administrației publice locale; 

• Creşterea capacităţii autorităților și instituțiilor de la nivelul administrației 
publice centrale de a îşi exercita clar și coerent calitatea de coordonator 
metodologic asupra creării politicilor publice în materia descentralizării. 

Analiza cadrului legislativ şi instituţional pentru furnizarea serviciilor publice la nivelul 
administraţiei publice şi-a propus următoarele obiective: 

• Analizarea actelor normative care reglementează furnizarea/prestarea serviciilor 
publice din România (atât la nivel central, cât şi la nivel local); 

• Gruparea serviciilor publice în domenii de servicii publice; 
• Identificarea de roluri, competenţe şi atribuţii ale autorităţilor şi instituţiilor 

publice în prestarea/furnizarea serviciilor publice; 
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• Recomandări privind actualizarea competenţelor  (exclusive, partajate, delegate) 
prevăzute în Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

• Recomandări privind cazuri de vid legislativ sau de paralelism în reglementare. 

Având în vedere obiectivele analizei – gruparea şi organizarea analitică a serviciilor 
publice –  precum şi cadrul legislativ vast, în cadrul metodologiei analizei, au fost definiţi 
o serie de termeni după cum urmează: 

• administrație publică = ansamblul activităților desfășurate în regim de putere 
publică, în scopul   organizării executării și executării  în concret a legii, prin 
acțiuni de dispoziție și prin prestarea de servicii publice. 

• administrație publică centrală = ansamblul activităților desfășurate de autoritățile 
și instituțiile administrației  publice centrale, în regim de putere publică,  în 
scopul   organizării executării și executării  în concret a legii, prin acțiuni de 
dispoziție și prin prestarea de servicii publice. 

• administrație publică locală = ansamblul activităților desfășurate de autoritățile și 
instituțiile administrației  publice locale, în regim de putere publică,  în scopul   
organizării executării și executării  în concret a legii, prin acțiuni de dispoziție și 
prin prestarea de servicii publice. 

• autoritate publică = orice organ de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale 
care actioneaza, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes 
legitim public (art. 2, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ); 

Plecând de la acest set de definiţii, în cadrul analizei cadrului legal, serviciile publice nu 
trebuie confundate cu autorităţile publice, instituţiile publice, structurile de specialitate 
sau persoanele juridice de drept public sau privat care furnizează/prestează serviciul 
public respectiv, în regim de putere publică, deşi, în unele reglementări, denumirea 
„serviciile publice” poate avea sensul de organizaţie/structură. Furnizarea serviciului 
public se realizează prin mai multe tipuri de acţiuni sau activităţi, prevăzute de lege. În 
cuprinsul analizei, competenţele/atribuţiile care concură la furnizarea unui serviciu 
public sunt tratate împreună, ca parte integrantă a respectivului serviciu public, nu ca un 
serviciu public distinct, în consonanţă cu doctrina în materie1. 

    

1 „Este de înţeles că funcţionarea unor astfel de autorităţi publice presupune organizarea în cadrul lor a 
unor compartimente proprii care trebuie să desfăşoare activităţile de susţinere a activităţii principale, cum 
ar fi : compartimente pentru resurse umane, compartimente pentru contabilitate şi fi nanciar, 
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Analiza a avut ca obiect serviciile publice a căror furnizare este asigurată de către 
Guvern și autoritățile administrației publice centrale și locale.  

Metodologic, analiza s-a realizat în următoarele etape: 
a. Identificarea actelor normative (În vigoare la data de 31.12.2016) care prevăd 
competenţe privind serviciile publice (legislație primară şi, după caz, secundară și 
terțiară). 

b. Identificarea de servicii publice şi domenii de servicii publice. Un prim punct de 
plecare în elaborarea listei domeniilor şi serviciilor publice au fost prevederile Legii-
cadru a descentralizării nr. 195/2006 legate de serviciile publice cu privire la care 
autorităţile administraţiei publice locale au competenţe exclusive/delegate/partajate în 
raport cu autorităţile administraţiei publice centrale. Au fost incluse în analiză actele 
normative de înfiinţare, organizare şi funcţionare a autorităţilor şi instituţiilor publice. 
Gruparea serviciilor publice în domenii de servicii publice s-a realizat după criteriul 
naturii activităţii.  

Capitolul 2 al analizei cuprinde lista consolidată a serviciilor publice. Această listă 
reprezintă un instrument de plecare perfectibil şi dinamic ce suferă modificări odată cu 
evoluţia legislaţiei. 

c. analiza fiecărui serviciu public în parte şi completarea fişei serviciului public. Modelul 
fişei serviciului public poate fi consultată în Anexa 1. Pe parcusul elaborării analizei 
fişele serviciilor publice au suferit modificări în funcţie de observaţiile ministerelor şi 
evoluţia legislaţiei. Fișele serviciilor publice analizate sunt incluse în Anexa la prezenta 
analiză.  

d. Elaborarea capitolelor analizei în baza documentării şi a fişelor serviciilor publice. 

e. Integrarea capitolelor şi includerea observaţiilor şi recomandărilor. 

                                                                                                          

compartimente de aprovizionare şi administrativ etc. În raport cu activitatea principală a autorităţii 
publice, aceste compartimente desfăşoară, printre altele, şi o activitate de natură administrativă, 
secundară sau subsecventă activităţii principale, în cadrul căreia sunt generate şi acte de natură 
administrativă. (p.11, Mihăilescu, Mădălina-Elena, Drept administrativ. Partea Generală, Editura Hamangiu, 
2016) 
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  Criterii de individualizare 

Serviciile publice pot fi clasificate după diferite criterii2:  
• nivelul de autoritate; 
• forma de organizare; 
• obiectul de activitate; 
• natura activităţii, competenţe şi modul de gestionare; 

În cadrul analizei de faţă, serviciile publice identificate au fost grupate după natura 
activităţii. Un serviciu public trebuie să respecte o serie de principii şi trăsături: 

• Funcţionarea în mod regulat şi continuu (continuitatea activităţii efectuate pentru 
satisfacerea unor nevoi cu caracter permanent); 

• Accesul egal la serviciul public (cu condiţia respectării unor anumite criterii şi 
condiţii); 

• Adaptabilitate la situaţiile concrete (schimbări în vederea satisfacerii nevoilor) 

Regimul juridic: 
Regimul juridic aplicabil serviciilor publice este specific şi dominat de regulile dreptului 
public (regim de drept administrativ sau regim juridic special). 

Ca modalităţi majore de organizare şi gestionare a serviciilor publice doctrina distinge: 
gestiunea directă şi gestiunea delegată. Prin gestiune directă se înţeleg acele situaţii în 
care administraţia publică centrală sau locală asigură operarea serviciului public prin 
autorităţi sau instituţii publice proprii sau regii autonome. Prin gestiunea delegată se 
înţeleg acele situaţii în care operarea serviciului public este încredinţată de către o 
autoritate sau instituţie publică unei entităţi private (concesionare). În cadrul analzei au 
fost include atât servicii publice cu gestiune direct cât şi servicii publice cu gestiune 
delegată. 

Relevante din perspectiva cadrului instituțional pentru furnizarea/prestarea serviciilor 
publice sunt prevederile art. 2 lit. c), d), e), f) din Legea-cadru a descentralizării nr. 
195/2006 care definesc noțiunea de competență și tipurile de competențe, după cum 
urmează: 

    

2 Mihăilescu, Mădălina-Elena, op. cit., p. 36 



 
 

9 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

„c) competenţă - ansamblul atribuţiilor stabilite de Constituţie şi de legile care conferă 
autorităţilor administrative drepturi şi obligaţii de a duce în nume propriu, în realizarea 
puterii publice şi sub propria responsabilitate, o activitate de natură administrativă; 
d) competenţe delegate - competenţele atribuite prin lege autorităţilor administraţiei 
publice locale, împreună cu resursele financiare corespunzătoare, de către autorităţile 
publice centrale, pentru a le exercita în numele şi în limitele stabilite de către acestea; 
e) competenţe exclusive - competenţele atribuite prin lege autorităţilor administraţiei 
publice locale de realizarea cărora acestea sunt responsabile. Autorităţile administraţiei 
publice locale au dreptul de decizie şi dispun de resursele şi mijloacele necesare 
îndeplinirii competenţelor, cu respectarea normelor, criteriilor şi standardelor stabilite 
de lege; 
f) competenţe partajate - competenţele exercitate de către autorităţile administraţiei 
publice locale, împreună cu alte niveluri ale administraţiei publice (judeţean sau 
central), cu o separare clară a finanţării şi a puterii de decizie pentru fiecare responsabil 
în parte.” 

În cadrul analizei au fost incluse şi identificate şi serviciile publice furnizate exclusiv de 
autorităţilor administraţiei publice centrale, fără implicarea autorităţilor administraţiei 
publice locale, precum şi serviciile pentru care autorităţile publice centrale au dispus 
delegarea de competenţe către alte instituţii publice şi private sau autorităţi ale 
adminstraţiei publice centrale (de exemplu delegarea de competenţe de la Ministerul 
Transporturilor către autoritatea feroviară). Astfel, în cadrul analizei, termenii 
„competenţe exclusive”, „competenţe partajate” şi „competenţe delegate” capătă un 
sens mai larg decât decât cel definit în Legea nr. 195/2006. În multe acte normative, 
autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii de sprijin şi suport în buna prestare 
a serviciului public, în măsura posibilităţilor. Aceste atribuţii au fost menţionate în 
analiză fără însă a fi încadrate într-un anumit tip de competenţă. 

  Definiţie 

Există puţine definiţii în legislaţie ale serviciului public, în condiţiile în care Legea-cadru 
a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare nu defineşte 
sintagma de serviciu public. 
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Constituţia Românei menţionează sintagma servicii publice atunci când se referă la radio 
şi televiziune (art. 31), la principiul deconcentrării (art. 120) la rolul consiliului judeţean 
(art. 122) şi la rolul prefectului (art. 123). 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 2 alin. (1) lit m, defineşte serviciul public drept activitatea organizată 
sau, după caz, autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii unui interes 
legitim public. Această definiţie este una operaţională pentru domeniul contenciosului 
administrativ și are în vedere distincţia dintre interesul legitim public şi interesul legitim 
privat. Astfel, din acestă perspectivă, serviciile publice sunt cele „care vizează ordinea 
de drept şi democraţia constituţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor 
fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenţei 
autorităţilor publice”. 

Proiectul Codului administrativ3 definește serviciul public ca reprezentând „activitatea 
sau ansamblul de activități organizate de o autoritate a administrației publice ori de o 
instituție publică sau autorizată/autorizate de aceasta, în scopul satisfacerii unui interes 
public.” Această definiţie pune accentul pe interesul public, o sintagmă la fel de 
generală precum interesul legitim public.  

Definiţia serviciului public trebuie să ţină cont de principiul separaţiei şi echilibrului 
puterilor în stat consacrat de art. 1 alin. (4) din Constituţie. Fiecare putere în stat 
asigură servicii esenţiale pentru societate. Astfel, conform Hotărârii Guvernului nr.  
1155/2014 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 
justiţia este considerată şi ca un serviciu public al cărui beneficiar final este cetăţeanul. 
Cu toate acestea, pentru a nu a avea o abordare extrem de generală, am exclus din 
analiză autoritatea judecătorească, Parlamentul şi Preşedintele României. 

În cadrul analizei am elaborat o definiţie de lucru potrivit căreia serviciul public 
reprezintă activitatea organizată sau, după caz, autorizată de o autoritate publică a 
administraţiei publice centrale sau locale, în scopul satisfacerii unui interes public sau 
unor nevoi sociale, având drept caracteristici continuitatea, egalitatea și adaptabilitatea.

    

3 Proiect consultat de la adresa: http://www.curieruljudiciar.ro/2016/12/02/proiectul-codului-
administrativ-al-romaniei/ 
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Se impune însă o abordare unitară la nivel legal a serviciului public, indiferent de nivelul 
de prestare, pentru a se evita incoerenţa, terminologia neclară sau utilizarea aceloraşi 
termeni juridici pentru a defini instituţii şi obiecte diferite. Este necesară de asemenea 
distincţia dintre prestarea unui serviciu public şi finanţarea unui serviciu public, 
furnizarea gratuită a unui serviciu public (noncomercială) sau contra cost (comercială), 
precum şi controlul unui monopol natural (prin intermediul unor companii publice).  

Serviciile publice necomerciale sunt cele care asigură cadrul în care pot fi exercitate 
efectiv drepturile fundamentale şi care menţin coeziunea socială. Lipsa unei abordări 
unitare se constată şi la nivelul Uniunii Europene din cauza modelelor diferite existente 
în statele membre care identifică serviciile publice cu sectorul public şi cu exercitarea 
puterii publice4. 

2. Identificarea serviciilor publice, reglementarea acestora și gruparea pe 
domenii 

În urma aplicării metodologiei prezentate în secțiunea anterioară au fost identificate un 
număr de 227 de servicii publice, grupate în 34 de domenii, după cum urmează:  

1. Servicii comunitare de utilități publice; 
2. Ordine publică; 
3. Sănătate publică; 
4. Asistență socială; 
5. Turism; 
6. Locuire; 
7. Servicii publice comunitare pentru situații de urgență; 
8. Evidența persoanelor; 
9. Gestionarea spațială a teritoriului; 
10. Învățământ; 
11. Ocupare și relații de muncă; 
12. Înfăptuirea actului de justiție; 
13. Protecția mediului; 

    

4 Mirko Klarić: Basic aspects of public services in law of European Union, Zbornik radova Pravnog fakulteta 
u Splitu, god. 46, 3/2009., str. 571.-584. 
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14. Tineret; 
15. Cultură; 
16. Energie; 
17. Comunicații electronice; 
18. Sport; 
19. Protecția și exploatarea resurselor minerale; 
20. Guvernare electronică; 
21. Statistică; 
22. Cercetare științifică; 
23. Informare publică; 
24. Activități recreative; 
25. Protecția drepturilor minorităților naționale; 
26. Servicii poștale; 
27. Agricultură; 
28. Administrare fiscală; 
29. Comerț; 
30. Transporturi; 
31. Afaceri externe; 
32. Apărare națională; 
33. Siguranță și securitate națională; 
34. Administrarea domeniului public și privat de interes local. 

Analiza cadrului legislativ a relevat o reglementare sectorială a serviciilor publice, pentru 
anumite domenii fiind folosită noțiunea de „sistem”, precum în cazul sistemului de 
apărare, ordine publică, siguranță și securitate națională, sistemul serviciilor de 
sănătate, sistemul național de asistență socială.  

În cadrul actelor normative de reglementare, noțiunea de serviciu public este utilizată 
fie în sens material, funcțional, cum este situația, spre exemplu, a serviciilor comunitare 
de utilități publice, serviciilor publice din domeniul energiei, comunicațiilor electronice 
și serviciilor poștale, fie în sens organic, formal, după cum este cazul serviciului public 
de urgență profesionist, serviciului public de evidență a persoanelor, serviciilor publice 
județene „Salvamont”.  

Serviciile publice identificate în cadrul analizei, grupate pe domenii, sunt următoarele: 
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Domeniu
Servicii comunitare de utilități publice

Nr. domeniu: 1
Cod domeniu: SCUP

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de salubrizare a localităților 1 – SCUP11.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 1 – SCUP33.

Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare 1 – SCUP22.

Serviciul de iluminat public 1 – SCUP44.

Serviciul de transport public local 1 – SCUP55.
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Domeniu
Ordine publică

Nr. domeniu: 2
Cod domeniu: SOP

Serviciul public prestat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor 

municipiului București în domeniile ordinii, liniștii publice și pazei bunurilor, circulației pe 

drumurile publice, disciplinei în construcții și afișajului stradal, protecției mediului, 
activităților comerciale și evidenței persoanelor

2 – SOP11.

Serviciul public de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a 
proprietății private și publice, de prevenire și descoperire a infracțiunilor și de respectare a 

ordinii și liniștii publice prestat de Poliţia Română

2 – SOP33.

Serviciul public de gestionare a migrației, azilului și integrării străinilor 2 – SOP44.

Serviciul de supraveghere și control al trecerii frontierei de stat, de prevenire și combatere 

a migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere și de asigurare a ordinii publice în zona 

de competență a Poliţiei de Frontieră Române

2 – SOP55.

Serviciul public de apărare a ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților 

fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, de prevenire și descoperire a 

infracțiunilor, de protecție a instituțiilor fundamentale ale statului și de combatere a 

actelor de terorism prestat de Jandarmeria Română

2 – SOP66.

Serviciul public de asigurare a pazei obiectivelor de interes județean de către Poliția 

comunitară

2 – S0P22.

Serviciul public de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri și de 

asistență integrată a consumatorilor

2 – S0P77.

Serviciul public de control privind deţinerea, portul şi folosirea armelor, pieselor şi 

muniţiilor precum şi cu privire la operaţiunile cu arme şi muniţii

2 – S0P99.

Serviciul public de asigurare a desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile 

publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătaţii persoanelor 

participante la trafic sau aflate în zona drumului public

2 – SOP1010.

Serviciul public de evidență a cazierului judiciar 2 – SOP1111.

Serviciul public de informare a cetățenilor cu privire la măsurile de prevenire a traficului de 

persoane
2 – S0P88.

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.
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Domeniu
Sănătate publică

Nr. domeniu: 3
Cod domeniu: SSP

Serviciul public furnizat în cadrul unităților de asistenţă medico-socială

Serviciul public de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat 3 – SSP88.

Serviciul public de asistenţă farmaceutică 3 – SSP99.

Serviciul public de control în domeniul dispozitivelor medicale 3 – SSP1010.

Serviciul public în domeniul prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule 3 – SSP1111.

Serviciul public de asistenţă medicală de transfuziologie 3 – SSP1212.

Serviciul public de gestionare a asigurărilor sociale de sănătate 3 – SSP1313.

Serviciul public de gestionare a Programelor Naţionale de Sănătate 3 – SSP1414.

Serviciul public de acreditare a unităților sanitare 3 – SSP1515.

Serviciul public de recuperare în stațiuni balneare 3 – SSP1616.

Serviciul public de autorizare a punerii pe piaţă a medicamentelor 3 – SSP1717.

Serviciul public de ocrotire a sănătăţii mintale a populaţiei 3 – SSP1818.

Serviciul public de autorizare a funcționării serviciilor din domeniul sanitar și eliberare a 

certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale
3 – SSP1919.

Serviciul public de asistență medicală comunitară 3 – SSP11.

Serviciul public de asistenţă medicală şi de medicină dentară desfăşurată în unităţile de 

învăţământ

3 – SSP22.

Serviciul public de control în sănătatea publică 3 – SSP33.

Serviciul public de asistenţă medicală primară 3 – SSP44.

Serviciul public de asistenţă medicală în ambulatoriile de specialitate 3 – SSP55.

Serviciul public de asistenţă medicală în unităţile sanitare cu paturi 3 – SSP66.

3 – SSP77.

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.
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Domeniu
Asistență socială

Nr. domeniu: 4
Cod domeniu: SAS

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de prevenire și combatere a violenței în familie 4 – SAS11.

Serviciul public de protecție și promovare a drepturilor copilului 4 – SAS22.

Serviciul public de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități 4 – SAS33.

Serviciul public de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane 4 – SAS44.

Serviciul public de administrare a beneficiilor de asistență socială 4 – SAS55.

Serviciul public de protecție a persoanelor vârstnice 4 – SAS66.

Serviciul public de protecție a persoanelor fără adăpost 4 – SAS77.

Serviciul public de protecție a persoanelor cu diferite adicții 4 – SAS88.

Servicii sociale pentru persoanele private de libertate 4 – SAS99.

Serviciul public de acreditare a furnizorilor de servicii sociale 4 – SAS1010.

Servicul public de inspecţie socială 4 – SAS1111.

Serviciul public de promovare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 4 – SAS1212.

Serviciul public de prevenire şi sancţionare a tuturor formelor de discriminare 4 – SAS1313.
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Domeniu
Locuire 

Nr. domeniu: 6
Cod domeniu: LOC

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de gestionare a locuințelor sociale 6 – LOC11.

 

Domeniu
Servicii publice comunitare pentru 
situații de urgență 

Nr. domeniu: 7
Cod domeniu: URG

Serviciul public de urgență voluntar 7 – URG33.

Serviciul public 112 7 – URG22.

Serviciul public de urgență profesionist 7 – URG11.

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.
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Domeniu
Gestionarea spațială a teritoriului 

Nr. domeniu: 9
Cod domeniu: GST

Serviciul public de eliberare a certificatului de urbanism1. 9 – GST1

Serviciul public de cadastru şi carte funciară 9 – GST55.

Serviciul public de asigurare a calităţii în construcţii 9 – GST44.

Serviciul public de amenajare a teritoriului 9 – GST33.

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de urbanism 9 – GST22.

Serviciul public de întabulare 9 – GST66.
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Domeniu
Înfăptuirea actului de justiție 

Serviciul public de administrare a bunurilor indisponibilizate 12 – IAJ55.

Serviciul public de protecție a martorilor 12 – IAJ44.

Serviciul public de organizare a executării pedepselor privative de libertate și a măsurilor 

educative privative de libertate
12 – IAJ33.

Serviciul public al poliției judiciare 12 – IAJ22.

Serviciul public de probațiune 12 – IAJ11.

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Nr. domeniu: 12
Cod domeniu: IAJ
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Serviciul public de promovare și susținere a activităților de tineret 14 – TIN44.

Domeniu
Tineret 

Nr. domeniu: 14
Cod domeniu: TIN

Serviciul public de sprijinire a tinerilor în domeniul locuirii 14 – TIN22.

Serviciul public de organizare de tabere pentru elevi, tineri și studenți 14 – TIN11.

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de informare și consiliere pentru tineri 14 – TIN33.

 

Nr. domeniu: 15
Cod domeniu: CLT

Domeniu
Cultură

Serviciul public de protejare a patrimoniului tehnic și industrial 15 – CLT11.

Serviciul public de protejare a patrimoniului cultural imaterial 15 – CLT33.

Serviciul public de recunoaştere a cultelor 15 – CLT99.

Serviciul public de protejare a monumentelor istorice 15 – CLT1111.

Serviciul public de gestionare a mormintelor şi operelor comemorative de război 15 – CLT1010.

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de reprezentare, promovare și protejare cultură şi civilizaţie naţională în 

ţară şi în străinătate

15 – CLT44.

Serviciul public de gestionare a așezămintelor culturale şi a instituţiilor de spectacole sau 

concerte
15 – CLT55.

Serviciul public de protejare a patrimoniului cultural naţional mobil 15 – CLT88.

Serviciul public de protejare a muzeelor și colecțiilor publice 15 – CLT22.

Serviciul public de gestionare a bibliotecilor 15 – CLT66.

Serviciul public de gestionare a cinematografiei 15 – CLT77.
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Domeniu
Comunicații electronice 

Nr. domeniu: 17
Cod domeniu: COM

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul universal de comunicații electronice 17 – COM11.

 
Domeniu
Sport Nr. domeniu: 18

Cod domeniu: SPT

Serviciul public de gestionare a bazelor sportive 18 – SPT11.

Serviciul public de reprezentare a țării la Jocurile Olimpice 18 – SPT33.

Serviciul public de cercetare și asistență științifică pentru educație fizică și sport 18 – SPT66.

Serviciul public de organizare și dezvoltare a educației fizice și sportului 18 – SPT22.

Serviciul public de organizare și desfășurare a cotrolului doping 18 – SPT77.

Serviciul public de prevenire a violenței în sport 18 – SPT88.

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de evidență și control a structurilor sportive 18 – SPT44.

Serviciul public de autoritate disciplinară în sport, supraveghere și control 18 – SPT55.
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Domeniu
Guvernare electronică 

Nr. domeniu: 20
Cod domeniu: GOV

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de implementare și operare a sistemelor informatice care furnizează servicii 

de guvernare electronică

20 – GOV11.

 
Domeniu
Statistică 

Nr. domeniu: 21
Cod domeniu: STT

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de realizare a programului statistic național anual 21 – STT11.

 
Domeniu
Cercetare științifică 

Nr. domeniu: 22
Cod domeniu: CST

Serviciul public de cercetare științifică desfășurată de Academia Română și institutele sale 

de cercetare
22 – CST33.

Serviciul public de identificare, culegere, cercetare documente și rezolvare probleme 

științifice referitoare la Holocaust

22 – CST22.

Serviciul public de efectuare studii, cercetări pentru aprofundarea cunoașterii regimului 

comunist și a fenomenului exilului românesc

22 – CST11.

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.
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Domeniu
Informare publică 

Serviciul public de culegere, redactare și difuzare informații și fotografii de presă 23 – INF33.

Serviciul public de televiziune 23 – INF22.

Serviciul public de radiodifuziune 23 – INF11.

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de asigurare a accesului la informațiile de interes public 23 – INF44.

Nr. domeniu: 23
Cod domeniu: INF

Domeniu
Activități recreative 

Nr. domeniu: 24
Cod domeniu: REC

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de acordare a dreptului de organizare și funcționare a jocurilor de noroc în 

România
24 – REC11.

Domeniu
Protecția drepturilor minorităților naționale 

Nr. domeniu: 25
Cod domeniu: MIN

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de promovare a drepturilor minorităților naționale 25 – MIN11.

Domeniu
Servicii poștale 

Nr. domeniu: 26
Cod domeniu: POS

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Servicii poștale din sfera serviciului universal 26 – POS11.
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Domeniu
Agricultură (2)

Nr. domeniu: 27
Cod domeniu: AGR

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de organizare a pieței plantelor medicinale, aromatice și a produselor 

stupului
27 – AGR1515.

Serviciul public de gestionare a plantelor, substanțelor și a preparatelor stupefiante 

psihotrope
27 – AGR1616.

Serviciul public de asigurare a siguranței alimentelor și a hranei pentru animale 27 – AGR1717.

Serviciul public de organizare și desfășurare a activității de neutralizare a deșeurilor de 

origine animală

27 – AGR1818.

Serviciul public de consultanță agricolă 27 – AGR1919.

Serviciul public de gestionare a formelor de sprijin destinate susținerii agriculturii 27 – AGR2020.

Serviciul public de gestionare a activității apicole 27 – AGR2121.

Serviciul public de organizare a activității de creștere, nutriție, ameliorare, reproducție și 

protecție a animalelor

27 – AGR2222.

Serviciul public de organizare a producției agro-alimentare ecologice 27 – AGR2323.

Serviciul public de organizare și funcționare a pieței cerealelor 27 – AGR2424.

Serviciul public de de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de 

carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale

27 – AGR2525.
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Domeniu
Administrare fiscală

Nr. domeniu: 28
Cod domeniu: ADM

Serviciul public de Trezorerie 28 – ADM55.

Serviciul public de Insolvenţă 28 – ADM44.

Serviciul de Inspecţie economico-financiară 28 – ADM33.

Serviciul public de gestionare a schimbului de mărfuri şi bunuri dintre România şi alte ţări 28 – ADM77.

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de administrare fiscală 28 – ADM11.

Serviciul public de asistenţă a contribuabililor 28 – ADM22.

Serviciul public de gestionare a activelor statului 28 – ADM66.

 

Domeniu
Comerț

Nr. domeniu: 29
Cod domeniu: CRT

Serviciul public de registru al comerţului 29 – CRT55.

Serviciul public de metrologie legală 29 – CRT44.

Serviciul de Control al Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat 29 – CRT33.

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de protectie a Consumatorilor 29 – CRT11.

Serviciul pentru invenții şi mărci 29 – CRT22.

Serviciul public de analiză şi marcare a metalelor preţioase, de expertizare a acestora şi a 

pietrelor preţioase şi de autorizare a persoanelor fizice şi juridice să efectueze operaţiuni 

cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase

29 – CRT66.
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Domeniu
Transporturi

Serviciul public de transport feroviar 30 – TRS33.

Serviciul public de transport naval 30 – TRS22.

Serviciul public de transport aerian 30 – TRS11.

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de transport rutier 30 – TRS44.

Nr. domeniu: 30
Cod domeniu: TRS

Domeniu
Afaceri externe

Serviciul de acordare a vizelor 31 – EXT22.

Serviciul de asistenţă consulară pentru cetăţenii români 31 – EXT11.

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Nr. domeniu: 31
Cod domeniu: EXT

 

Domeniu
Apărare națională

Nr. domeniu: 32
Cod domeniu: APN

Serviciul public de telecomunicații speciale 32 – APN55.

Serviciul public de control al exporturilor, importurilor și a altor operațiuni cu produse 

militare
32 – APN44.

Serviciul public de participare a forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului 

statului român
32 – APN33.

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de pregătire a populației pentru apărare 32 – APN11.

Serviciul public de organizare a armatei 32 – APN22.

Serviciul public de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare 32 – APN66.
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Domeniu
Siguranță și securitate națională

Serviciul public din domeniul informațiilor externe privind siguranța națională și apărarea 

României și a intereselor sale prestat de Serviciul de Informaţii Externe

33 – SSN22.

Serviciul  public din domeniul informațiilor din interiorul țării privitoare la siguranța 

națională a României prestat de Serviciul Român de Informaţii

33 – SSN11.

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Nr. domeniu: 33
Cod domeniu: SSN

 

Domeniu
Administrarea domeniului public și privat

de interes local 

Nr. domeniu: 34
Cod domeniu: APP

Denumire serviciu Cod fișăNr. crt.

Serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local 34 – APP11.

 

3. Roluri, competenţe şi atribuţii în furnizarea serviciilor publice, pe 
domenii 

3.1. Domeniul de servicii publice: Servicii comunitare de utilități publice 

Domeniul serviciilor comunitare de utilități publice a suferit modificări substanțiale ca 
urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, determinate în principal de 
caracterul de servicii de interes economic general al acestor servicii și de regulile care 
guvernează acest tip de servicii la nivel comunitar și național. Totodată, art. VIII din 
Legea nr. 225/2016 dispune modificarea și completarea legilor speciale ale serviciilor 
comunitare de utilități publice în concordanță cu modificările suferite de legea-cadru.  

Printre modificările importante ale cadrului de reglementare a serviciilor comunitare de 
utilități publice se numără următoarele: 
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• eliminarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților 
administrativ-teritoriale din categoria serviciilor comunitare de utilități publice; 

• precizarea faptului că sfera de cuprindere a serviciului de tranport public se 
limitează la transportul public local de călători;  

• transferul complet de competențe de autoritate de reglementare în ceea ce 
privește serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat de la 
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice (A.N.R.S.C.) la Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE); 

• asigurarea independenței financiare a A.N.R.S.C., aceasta urmând a fi finanțată 
integral din venituri proprii; 

• stabilirea de competențe în sarcina A.N.R.S.C. cu privire la sesizarea Consiliului 
Concurenței în cazul nerespectării reglementărilor din domeniul ajutorului de 
stat5; 

• introducerea noțiunilor de „obligație de serviciu public” și de „compensație pentru 
obligația de serviciu public”; 

• înlocuirea cuvântului „obiect” din denumirea de „asociație de dezvoltare 
intercomunitară având ca obiect serviciile de utilități publice” cu cuvântul „scop”; 

• aspecte legate de măsurile de natura ajutorului de stat; 
• înlocuirea sintagmei de „taxe speciale” cu cuvântului „taxe”; 
• menționarea ca anexă obligatorie la contractul de delegare a gestiunii a 

indicatorilor tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național 
(indicatorii de performanță stabiliți în sarcina operatorilor); 

• menționarea posibilității sistării de către Ministerul Finanțelor Publice a 
alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale în cazul în care 
unitățile administrativ-teritoriale încalcă angajamentele asumate în vederea 
utilizării creditelor bancare, fondurilor nerambursabile, fondurilor transferate de 
la bugetul de stat, necesare finanțării și realizării investițiilor în sistemele de 
utilități publice, nu iau măsuri de remediere și nu restituie prejudiciul creat. 
 

    

5 Anterior acestei modificări, legea-cadru prevedea în art. 20, lit. o) sesizarea Consiliului Concurenței doar 
cu privire la încălcarea prevederilor legale referitoare la concurență, ori de câte ori se constata 
nerespectarea reglementărilor cu privire la concurență și transparență.  
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În conformitate cu prevederile legilor speciale în materie6, serviciile publice incluse în 
sfera serviciilor comunitare de utilități publice sunt: 

1. Serviciul public de salubrizare a localităților; 
2. Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare; 
3. Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; 
4. Serviciul de iluminat public; 
5. Serviciul de transport public local de călători.  

În tabelul următor sunt prezentate nivelurile la care se exercită competențe pentru 
fiecare dintre cele cinci servicii publice incluse în cadrul domeniului: 

Domeniu: Servicii comunitare de utilități publice 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de 
salubrizare a localităților 

x x x 

2. Serviciul public de alimentare 
cu apă și canalizare 

x x x 

3. Serviciul public de alimentare 
cu energie termică în sistem 
centralizat 

x  x 

4. Serviciul de iluminat public x  x 
5. Serviciul de transport public 

local de călători 
x x x 

    

6 Cu excepția serviciului public de transport local de călători, care este menționat de Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
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3.1.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor comunitare de utilități publice 

Legea-cadru a serviciilor comunitare de utilități publice reglementează autoritățile 
implicate în furnizarea serviciilor în Capitolul II – Autorități și competențe, acestea fiind 
reprezentate în figura următoare: 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor 

Europene

Autoritatea 
Națională de 

Reglementare 
pentru 

Serviciile 
Comunitare de 
Utilități Publice

Funcția de analiză, sinteză, 
decizie, planificare la nivel 

central

Competențe exclusive privind înființarea, organizarea, gestionarea, funcționarea serviciului

Serviciul de 
transport 

public local de 
călători

Serviciul public 
de alimentare 

cu energie 
termică în 

sistem 
centralizat 

Serviciul public 
de alimentare 

cu apă și 

canalizare 

Serviciul de 
iluminat public 

Serviciul public 
de salubrizare 

Autoritățile administrației publice locale 

Autoritate de 
reglementare

Autoritatea 
Națională de 

Reglementare 
în Domeniul 

Energiei*

Autoritate de 
reglementare

Autoritatea 
Rutieră 

Română/
Autoritatea 

Navală 

Română/
Autoritatea 
Feroviară 

Română

Autoritate de 
reglementare
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3.1.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

Aspectele generale legate de tipurile de competențe, modul de furnizare și atribuțiile 
principale ale autorităților implicate în asigurarea furnizării serviciilor comunitare de 
utilități publice sunt reglementate de legea-cadru în domeniul serviciilor comunitare de 
utilități publice.  

Astfel, art. 8 alin. (1) și (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede: 

• Competența exclusivă a autorităților administrației publice locale în tot ceea ce 
privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de 
utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, 
modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau 
privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități 
publice; 

• Competențe partajate ale autorităților administrației publice locale cu 
autoritățile administrației publice centrale și cu autoritățile de reglementare 
competente în ceea ce privește reglementarea, monitorizarea și controlul 
serviciilor comunitare de utilități publice.  
 

Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
prevede în art. 21, lit. f)-i) și l) exercitarea de competențe exclusive de către 
autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor în ceea ce 
privește alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale, iluminatul 
public, salubrizarea și transportul public local de călători. Totodată, în art. 24, lit. a) din 
Legea nr. 195/2006 se menționează exercitarea de competențe partajate de către 
autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor cu 
autoritățile administrației publice centrale privind alimentarea cu energie termică 
produsă în sistem centralizat.  

Responsabilități legate de furnizarea unora dintre serviciile comunitare de utilități 
publice pot reveni asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de 
utilități publice, care sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică de drept 
privat și statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii, având ca obiectiv 
înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și 
gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice furnizate/prestate pe raza de 
competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun 
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a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, 
modernizării și/sau dezvoltării sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii. 
Asociația de dezvoltare intercomunitară acționează în baza mandatului acordat prin 
hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și în 
condițiile stabilite prin actul constitutiv și statutul asociației7.  
Potrivit prevederilor art. 12 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcția de analiză, 
sinteză, decizie, coordonare, monitorizare și planificare la nivel central pentru domeniul 
serviciilor comunitare de utilități publice este exercitată de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de autoritate a 
administrației publice centrale de specialitate. Principalele atribuții ale Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în ceea ce privește 
ansamblul serviciilor comunitare de utilități publice includ următoarele: 

 
    

7 Actul constitutiv și statutul asociației se elaborează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările ulterioare.  
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Autoritățile de reglementare care au compentențe privind serviciile comunitare de 
utilități publice sunt: 

 

Potrivit prevederilor art. 14 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, A.N.R.S.C. este 
instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, având ca obiect principal 
reglementarea, monitorizarea și controlul la nivel central al activităților din domeniul 
serviciilor comunitare de utilități publice aflate în sfera sa de reglementare, potrivit 
legii. Activitatea A.N.R.S.C. se desfășoară pe baza regulamentului propriu de organizare 
și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui A.N.R.S.C., cu avizul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Potrivit prevederilor 
art. 16 alin. (1) și ale Anexei 3 la Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea 
și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene, A.N.R.S.C. este instituție publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.  

ANRE este autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control 
parlamentar, finanțată integral din venituri proprii, independentă decizional, 
organizatoric și funcțional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea și 
monitorizarea aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național necesar 
funcționării sectorului și pieței energiei electrice, termice și a gazelor naturale în 
condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor.  

Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) este instituție publică cu personalitate juridică în 
subordinea Ministerului Transporturilor, finanțată integral din venituri proprii, cu 
atribuții în ceea ce privește, printre altele, eliberarea de licențe pentru transportul 
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rutier și de licențe de traseu și elaborarea de norme și reglementări specifice, inclusiv a 
celor care definesc sistemul calității prestațiilor de transport rutier, precum și a 
regulamentelor-cadru și a caietelor de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului 
rutier public local.  

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum 
au fost modificate prin Legea nr. 225/2016, autoritățile administrației publice locale sunt 
libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor publice aflate sub 
responsabilitatea lor, având posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile, în baza 
unei hotărâri de dare în administrare, sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv 
toate sau numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea 
unui serviciu, ori a uneia sau mai multor activități incluse în respectivul serviciu, în baza 
unui contract de delegare a gestiunii. Modalitatea de gestiune este determinată de 
natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, 
de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și 
de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice. Modalitatea de gestiune, 
respectiv gestiunea directă sau gestiunea delegată, este stabilită prin hotărâri ale 
autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, având la bază un studiu 
de oportunitate.  

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din legea-cadru, gestiunea directă reprezintă 
modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele 
unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit 
toate competențele și responsabilitățile legale cu privire la furnizarea serviciului, 
respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice 
aferente acestora. Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de 
drept public sau privat, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Acești operatori de drept public sau 
privat pot fi de următorul tip: 
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Potrivit dispozițiilor art. VII din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, în termen de 1 an de la data 
intrării în vigoare a actului normativ, autoritățile administrației publice locale au 
obligația de a reorganiza compartimentele funcționale fără personalitate juridică, 
organizate în structura aparatului de specialitate a primarului, sau a președintelui 
consiliului județean, în servicii publice de interes local cu personalitate juridică, 
organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz.  

Operatorilor regionali, respectiv operatorilor societăți comerciale reglementate de Legea  
nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
cu capital social integral al unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale 
membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de 
utilități publice, li se aplică regulile de guvernanță corporativă prevăzute de Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice. Atribuțiile de autoritate tutelară8 se exercită de către unitatea administrativ-
teritorială desemnată sau de entitatea asociativă constituită conform prevederilor legale, 
astfel cum sunt prevăzute în actul constitutiv, cu excepția cazului operatorilor care au 
încheiat contractul de delegare a gestiunii cu o asociație de dezvoltare intercomunitară. 
În această situație, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de 
dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale.  

Gestiunea delegată reprezintă modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative 
ale unităților administrativ-teritoriale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară 
având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților 
administrative membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte 

    

8 Aceste atribuții sunt prevăzute de art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.  
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din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea serviciilor de utilități 
publice, pe baza unui contract de delegare a gestiunii.  

Conform prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, gestiunea 
delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a 
sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația 
acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme. Potrivit definiției prevăzute de 
art. 2, lit. j) din Legea nr. 51/2006, sistemul de utilități publice reprezintă ansamblul  
bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, 
construcții și instalații tehnologice, echipamente și dotări funcționale, specific unui 
serviciu de utilități publice, prin ale cărui exploatare și funcționare se asigură furnizarea 
serviciului. Același articol menționează că bunurile ce compun sistemele de utilități 
publice fac parte din domeniul public ori privat al unităților administrativ-teritoriale.  

De remarcat în acest context sunt dispozițiile art. 866 din Codul Civil care menționează 
ca drepturi reale corespunzătoare proprietății publice dreptul de administrare, dreptul 
de concesiune și dreptul de folosință cu titlu gratuit. Potrivit art. 868 din Codul Civil, 
dreptul de administrare aparține regiilor autonome sau, după caz, autorităților 
administrației publice centrale sau locale și altor instituții publice de interes național, 
județean ori local. Noțiunea de punere la dispoziție a bunurilor proprietate publică nu 
este reglementată de legislația în materia dreptului de proprietate publică, în timp ce 
dreptul și obligația de a exploata bunuri proprietate publică sunt legate de conținutul 
dreptului de concesiune. 

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat, care 
pot fi societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu capital social privat sau cu capital social mixt. 
Astfel cum rezultă din dispozițiile art. 29, alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
operatorii de drept privat cu capital social integral public pot participa la procedurile de 
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice în zona 
teritorială de competență a unităților administrativ-teritoriale care exercită o influență 
dominantă asupra acestora, sau în afara acestei zone, dacă operatorul nu are încheiat un 
contract de delegare a gestiunii atribuit direct.     
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Modul de reglementare a raporturilor juridice dintre entitățile implicate în prestarea 
unui serviciu de utilități publice și utilizatori este ilustrat în figura următoare: 

Hotărâre de dare 

în administrare

Servicii publice de interes local sau 
județean, înființate și organizate în 

subordinea consiliilor locale sau 
consiliilor județene

Contract de 
delegare 

a gestiunii

Contract de 
delegare 

a gestiunii

Societăți reglementate de Legea nr. 
31/1990, cu capital social integral al 
unităților administrativ-teritoriale

Gestiune 
directă

Gestiune 
delegată

Societăți reglementate de Legea nr. 
31/1990, cu capital privat sau mixt
Societăți reglementate de Legea nr. 
31/1990, cu capital social integral al 
unităților administrativ-teritoriale, în 
condițiile art. 29 alin. (5) din Legea 
nr. 51/2006

Utilizatori
Contract conform
Contract-cadru,

Regulament-cadru,
Caiet de sarcini-cadru

Unitate 
administrativ-
teritorială

Gestiune 
directă

Unități   

administrativ-
teritoriale 
membre ale unei 
asociații de 

dezvoltare 
intercomunitară 

având ca scop 
serviciile de 
utilități publice

Unitate/Unități   

administrativ-
teritorială(e) 
membre ale unei 
asociații de 

dezvoltare 
intercomunitară 

având ca scop 
serviciile de 
utilități publice

Unitate 
administrativ-
teritorială

 

Aspectele specifice legate de competențe, mod de furnizare și atribuțiile principale ale 
autorităților implicate, în conformitate cu prevederile actelor normative aferente 
fiecărui serviciu public sunt prezentate în secțiunile următoare.  

 Serviciul public de salubrizare a localităților 

Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile deliberative ale 
unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe 
exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și atribuirea serviciului 
de salubrizare a localităților.  
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Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 7, alin. (1) din Legea nr. 101/2006, 
consiliile județene pot avea competențe cu privire la înființarea, organizarea, 
gestionarea și coordonarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, precum și a 
activităților specifice realizate prin intermediul acestora. Prevederile legate de stabilirea 
de competențe în sarcina consiliilor județene au fost incluse în actul normativ în 
concordanță cu politica de regionalizare a serviciilor de salubrizare aplicată în corelație 
cu finanțarea proiectelor de management integrat al deșeurilor în cadrul Programului 
Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013. Cadrul instituțional de promovare și 
implementare a proiectelor de management integrat al deșeurilor a inclus consiliul 
județean, în calitate de beneficiar al finanțării, și asociația de dezvoltare 
intercomunitară constituită de unitățile administrativ-teritoriale pentru care 
funcționează sistemul de management integrat al deșeurilor, în calitate de reprezentant 
al acestora conform legislației specifice.  

În aceste condiții, luând în considerare evoluția cadrului legal și instituțional, respectiv 
competențele în domeniu prevăzute de lege pentru consiliile județene, este necesară o 
reanalizare a prevederilor art. 21, lit. i) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, 
cu modificările și completările ulterioare, care menționează competența exclusivă a 
autorităților administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor privind 
salubrizarea9. 

Autoritatea de reglementare pentru serviciul de salubrizare a localităților este A.N.R.S.C. 

Activitățile cuprinse în cadrul serviciului de salubrizare a localităților sunt următoarele: 

    

9 Dat fiind cadrul legal și instituțional aplicabil sistemelor de management integrat al deșeurilor, se poate 
argumenta existența unor competențe partajate între autoritățile administrației publice locale de la 
nivelul comunelor și orașelor și autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor, în ceea ce 
privește înființarea, organizarea și gestionarea serviciului de salubrizare a localităților, în cazul în care 
acesta este furnizat în cadrul unui sistem de management integrat al deșeurilor.   
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Gestionarea sistemelor de management integrat al deșeurilor nu include managementul 
activităților menționate la lit. f), g), h) și k).  

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 privind 
salubrizarea localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu dispozițiile art. 22, art. 28 și art. 29 din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
modalitățile de gestiune a serviciului de salubrizare sunt gestiunea directă sau gestiunea 
delegată. Având în vedere prevederile contractelor de finanțare pentru proiectele de 
investiții în sistemele de utilități publice aferente serviciului de salubrizare, finanțate din 
POS Mediu 2007-2013 și Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, operarea 
facilităților construite prin aceste proiecte se va realiza în condițiile gestiunii delegate.  

Regulamentul serviciului de salubrizare se elaborează în conformitate cu prevederile 
Ordinului A.N.R.S.C nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului 
de salubrizare a localităţilor. Potrivit dispozițiilor art. 22 alin. (4) din legea-cadru, 
regulamentul serviciului se aprobă de către autoritățile administrației publice locale, sau 
de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară în cazul în care a 
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fost elaborat în cadrul asociației, după avizarea de către autoritățile administrației 
publice locale.  

Ordinul Președintelul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor defineşte în art. 4, pct. 4.33 indicatorii de 
performanţă ca fiind parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de operatorul de 
servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul 
operatorului. Potrivit art. 124 alin. (3) din actul normativ, autoritățile administrației 
publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile de stabilirea 
nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, 
astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației 
în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor. Conform art. 125, indicatorii de 
performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea 
serviciului de salubrizare a localităților cu privire la: continuitatea din punct de vedere 
cantitativ și calitativ, atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea 
administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile, 
prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate, adaptarea 
permanentă la cerințele utilizatorilor, excluderea oricărei discriminări privind accesul la 
serviciile de salubrizare, respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției 
mediului și al sănătății populației, implementarea unor sisteme de management al 
calității, al mediului și al sănătății și securității muncii. 

Atribuțiile principale ale autorităților implicate în furnizarea serviciului de salubrizare a 
localităților sunt următoarele: 
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 Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare 

Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, 
prevede în art. 10 că autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au 
competență exclusivă, ce poate fi exercitată și prin intermediul asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de alimentare cu apă și canalizare, în 
tot ceea ce privește următoarele aspecte: 
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• aprobarea strategiilor locale de înființare, organizare, gestiune și funcționare a 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 

• aprobarea programelor de investiții privind înființarea, dezvoltarea, modernizarea 
și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului; 

• adoptarea modalității de gestiune și aprobarea documentațiilor de organizare și 
derulare a procedurilor de delegare a gestiunii; 

• aprobarea regulamentelor și a caietelor de sarcini ale serviciului; 
• aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului.  

De asemenea, art. 17 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu 
apă și de canalizare, republicată dispune că înființarea, organizarea, coordonarea, 
gestionarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, 
precum și administrarea, exploatarea și asigurarea funcționării sistemelor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia constituie competențe exclusive ale 
autorităților administrației publice locale. Competențele pot fi exercitate și de către 
asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de alimentare cu apă și 
de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza 
mandatului acordat conform Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 21, lit. f) și g) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și 
completările ulterioare menționează competența exclusivă a autorităților administrației 
publice locale de la nivelul comunelor și orașelor în legătură cu alimentarea cu apă și 
canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale.  

În ceea ce privește autoritățile administrației publice centrale competente, art. 9 din 
Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată 
menționează că măsurile adoptate la acest nivel trebuie să conducă la atingerea 
obiectivelor strategice privind: 
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Astfel cum se menționează în art. 16 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare, republicată, autoritatea de reglementare 
competentă pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare este A.N.R.S.C. 

În vederea atingerii obiectivelor de mediu în domeniu, în conformitate cu reglementările 
de la nivelul Uniunii Europene10 și a asigurării sustenabilității investițiilor, operării și 
strategiei pe termen lung, s-a procedat la regionalizarea serviciului. Conform 
prevederilor art. 3, lit. w) din legea specială, gestionarea în sistem regional a serviciului 
de alimentare cu apă și de canalizare reprezintă furnizarea/prestarea, respectiv 
administrarea și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
aferente serviciului în interesul comun al unităților administrativ-teritoriale membre ale 

    

10 Incidente în materie sunt, printre altele, prevederile Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, 
Directivei Consiliului din 21 mai privind tratarea apelor urbane reziduale, Directivei 2008/105/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în 
domeniul apei, de modificare și de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 
86/280/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE, Directivei 98/83/CE a Consiliului din 3 
noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman.  
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unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare, prin intermediul unui operator regional.  

În același context, legea specială definește master planul județean/zonal și strategia 
asociației de dezvoltare intercomunitară privind serviciul de alimentare cu apă și 
canalizare după cum urmează: 

 

Având în vedere modificările la legea-cadru a serviciilor comunitare de utilități publice 
potrivit cărora tipul de gestiune în cazul furnizării serviciului de către un operator 
regional este gestiunea directă, pot fi preconizate modificări ale noțiunilor utilizate în 
legea specială.  

Documentul oficial al Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
menționează un număr de 43 de operatori regionali activi în cadrul sectorului, ca urmare 
a procesului de regionalizare și a investițiilor realizate prin Programul Operațional 
Sectorial „Mediu” 2007-2013. Calitatea de beneficiar în cadrul contractelor de finanțare 
pentru obiectivele de investiții care beneficiază de suport din programele menționate 
anterior a revenit operatorului regional.     

Modalitățile de gestiune a serviciului prevăzute de art. 18 din Legea nr. 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată sunt gestiunea directă și 
gestiunea delegată. În ceea ce privește gestiunea directă, legea menționează că aceasta 
se realizează prin operatori de drept public, făcând trimitere la prevederi modificate ale 
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Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Operatorii de drept public avuți în vedere sunt servicii publice 
de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și 
organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene. Prevederile legii 
speciale legate de gestiunea delegată urmează a fi modificate în conformitate cu cele ale 
legii-cadru în materie, în sensul modificării art. 20, alin. (4) din Legea nr. 241/2006 
privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, care menționează 
aprobarea prin hotărâri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, în 
concordanță cu prevederile art. I, pct. 55 din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/200611.  

În conformitate cu prevederile art. 3 din legea specială, sistemul public de alimentare cu 
apă reprezintă ansamblul construcțiilor și terenurilor, instalațiilor tehnologice, 
echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public 
de alimentare cu apă. Componentele sistemului public de alimentare cu apă sunt: 

• captări; 
• aducțiuni; 
• stații de tratare; 
• stații de pompare cu sau fără hidrofor; 
• rețele de transport și distribuție; 
• branșamente, până la punctul de delimitare.  

Sistemul public de canalizare este definit ca fiind ansamblul construcțiilor și terenurilor 
aferente instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin 
care se realizează serviciul public de canalizare, cu următoarele componente: 

• racorduri de canalizare de la punctul de delimitare și preluare; 
• rețele de canalizare; 

    

11 Aceste prevederi abrogă alin. (3) al art. 29 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care dispuneau: „Contractele de delegare 
a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale ori, după caz, de adunarea generală a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară 
cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi se semnează de primari, de preşedinţii consiliilor 
judeţene sau, după caz, de preşedinţii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza 
mandatului acestora.” 
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• stații de pompare; 
• stații de epurare; 
• colectoare de evacuare spre emisar; 
• depozite de nămol deshidratat.  

Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă 
și de canalizare, republicată, activitățile specifice serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasă, se desfășoară pe baza unui 
regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile 
administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, 
în conformitate cu dispozițiile: 

• Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare; 

• Ordinului Președintelui A.N.R.S.C.nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de 
sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.  

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare include în art. 2, pct. 2.20 și 2.30 
definițiile pentru: 

• indicatori de performanță generali - parametri ai serviciului de furnizare/prestare 
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivelul 
operatorilor; 

• indicatori de peformanță garantați - parametri ai serviciului de furnizare a căror 
niveluri minime de calitate se stabilesc și pentru care sunt prevăzute penalizări în 
contractele de furnizare/prestare, în cazul nerealizării lor.  

Conform art. 4, alin. (2) din actul normativ, propunerile de indicatori de performanță ai 
serviciului vor fi supuse dezbaterii publice înaintea aprobării. Prevederile art. 234 din 
Cap. VIII - Indicatori de performanță și calitate fac trimitere la indicatorii de performanță 
minimali, generali și garantați, inclusi în Anexa 1 la ordin. 

Atribuțiile principale ale autorităților implicate în furnizarea serviciului de alimentare cu 
apă și de canalizare sunt următoarele: 
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Printre autoritățile administrației publice centrale cu atribuții în domeniu pot fi 
menționate Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene, Ministerul Apelor și Pădurilor, Administrația Națională „Apele Române”, 
Ministerul Sănătății.  

Potrivit prevederilor art. 5, pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, acesta are ca atribuții elaborarea și monitorizarea indicatorilor de 
performanță ai serviciilor comunitare de utilități publice.   

Ministerul Apelor și Pădurilor realizează politica la nivel național și îndeplinește rolul de 
autoritate de stat, de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecție și 
control în domeniul gospodăririi apelor. Administrația Națională „Apele Române”, 
instituție publică de interes național în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, are 
printre atribuții aplicarea strategiei și a politicii naționale și urmărirea respectării 
reglementărilor în domeniul gestionării durabile a resurselor de apă.  

Ministerul Sănătății are responsabilități în ceea ce privește monitorizarea și controlul 
respectării de către operatorii serviciilor de alimentare cu apă potabilă a parametrilor de 
calitate. 
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 Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public 
de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, înființarea, 
organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu 
energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale. 
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Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
menționează în art. 24, lit. a) exercitarea de competențe partajate de către autoritățile 
administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor cu autoritățile 
administrației publice centrale privind alimentarea cu energie termică produsă în sistem 
centralizat.  

Având în vedere modul de furnizare a serviciului în prezent, faptul că plata compensației 
pentru obligațiile de serviciu public se realizează de la bugetele locale, potențial și a 
ajutorului în completare pentru încălzirea locuinței, este necesară reanalizarea 
prevederilor menționate anterior privind exercitarea de competențe partajate cu 
autoritățile administrației publice centrale, fiind necesare precizări suplimentare, de 
specificare a competențelor partajate, în Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu 
modificările și completările ulterioare12.  

Din corelarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de 
alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale 
actelor normative care reglementează organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și ale Ministerului Energiei 
rezultă că politica în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică se elaborează 
în colaborare de către cele două autorități ale administrației publice centrale. Politica 
de protecție socială în domeniu se elaborează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene în colaborare cu Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale. Strategia națională privind serviciul public de alimentare cu energie 
termică în sistem centralizat se elaborează de Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene în colaborare cu Ministerul Energiei și 
Ministerul Mediului.   

    

12 În măsura în care centralele termice și centralele electrice de termoficare au fost transferate din 
domeniul privat al statului în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, iar finanțarea 
diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate 
populației și prețurile locale ale energiei termice facturate populației se acoperă din bugetele locale, 
competențele partajate se referă la reglementarea, monitorizarea și controlul serviciului (care sunt 
competențe partajate pentru toate serviciile comunitare de utilități publice, astfel cum se menționează în 
art. 8 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare).  
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Ca urmare a modificării art. 13 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006 prin Legea nr. 225/2006, competențele de autoritate de reglementare pentru 
acest serviciu public revin exclusiv ANRE, putând fi preconizate, la data elaborării 
prezentei analize, modificarea art. 13 – 17 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de 
alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
adoptarea de acte normative de reglementare noi în materie.   

În ceea ce privește cadrul instituțional de la nivelul autorităților administrației publice 
locale, potrivit art. 8 și 9 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu 
energie termică, cu modificările și completările ulterioare, acestea au obligația de a 
înființa un compartiment energetic în cadrul aparatului propriu, având următoarele 
atribuții: 
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Modalitățile de gestiune a serviciului prevăzute de art. 10 din Legea nr. 325/2006 a 
serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările 
ulterioare, sunt gestiunea directă și gestiunea delegată. Prevederile alin. (4) ale 
aceluiași articol necesită revizuire, deoarece cadrul de reglementare a asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară nu permite asocierea acestora cu alte persoane juridice 
pentru constituirea unor societăți comerciale, în vederea gestionării serviciului public de 
alimentare cu energie termică în sistem centralizat.  

Prevederile art. 11 alin. (2) din legea specială privind structurile prin care se realizează 
gestiunea directă, precum și ale art. 12 legate de gestiunea delegată, trebuie revizuite în 
concordanță cu prevederile legii-cadru.  

Ordinul ANRSC nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
alimentare cu energie termică definește în art. 4, pct. 4.33 indicatorii de performanță 
generali ca fiind parametri ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri 
minime de calitate urmărite la nivelul furnizorilor și pentru care sunt prevăzute sancțiuni 
în licență, în cazul nerealizării acestora, precum și indicatorii de performantă garantați 
care reprezintă parametri ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri 
minime de calitate și pentru care sunt prevăzute sancțiuni în licență sau în contractul de 
furnizare, în cazul nerealizării lor. Indicatorii sunt prevăzuți în art. 82-107, art. 143-155, 
art. 156-200 din actul normativ și în Anexa 3 la ordin. În condițiile exercitării tuturor 
competențelor de autoritate de reglementare de către ANRE, este posibilă adoptarea 
unui nou regulament-cadru al serviciului, conținând și elemente legate de indicatorii de 
performanță. 

Principalele atribuții ale autorităților implicate în furnizarea serviciului de alimentare cu 
energie termică în sistem centralizat sunt: 
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 Serviciul de iluminat public 

Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat 
public, cu modificările și completările ulterioare, înfiinţarea, organizarea, coordonarea, 
monitorizarea şi controlul funcţionarii serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, 
administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă 
a autorităţilor administraţiei publice locale. De asemenea, art. 21, lit. h) din Legea-cadru 
a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare menționează 
că autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor exercită 
competențe exclusive privind iluminatul public. 

Este necesară corelarea prevederilor art. 8 alin. (1) din legea specială cu cele ale art. 8 
din legea-cadru, în ceea ce privește competențele de coordonare, monitorizare și 
control.  

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de 
iluminat public, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea de reglementare 
competentă pentru serviciul de iluminat public este A.N.R.S.C., aceasta exercitându-și 
competențele și atribuțiile acordate prin legea-cadru față de autoritățile administrației 
publice locale și față de toți operatorii. Tinând cont de dispozițiile menționate anterior, 
coroborate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesară 
corectarea art. 3, lit. a) din legea specială care menționează ca autoritate de 
reglementare și ANRE.  

Serviciul de iluminat public este definit ca fiind totalitatea acțiunilor și activităților de 
utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților 
administrației publice locale, în scopul asigurării iluminatului public. Activitățile incluse 
în cadrul serviciului public sunt: 
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În situația în care serviciul de iluminat public se realizează cu utilizarea unor elemente 
ale sistemului de distribuție a energiei electrice, autoritățile administrației publice 
locale au drept de folosință cu titlu gratuit asupra infrastructurii acestui sistem, pe 
durata de existență a infrastructurii, pe baza unui contract încheiat între autoritățile 
administrației publice locale și proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice. 
Contractul se încheie în conformitate cu prevederile Ordinului comun 
ANRE/A.N.R.S.P.G.C. nr. 5/93/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind 
folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea 
serviciului de iluminat public.  

Prestarea serviciului se realizează potrivit dispozițiilor Ordinului A.N.R.S.P.G.C. nr. 
86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public. 

Modalitățile de gestiune a serviciului sunt gestiunea directă și gestiunea delegată. În 
ceea ce privește dispozițiile art. 19 alin. (3) din legea specială legate de gestiunea 
directă, acestea necesită a fi corelate cu prevederile corespunzătoare din legea-cadru, 
existând posibilitatea prestării serviciului, de exemplu în localități membre ale unei 
asociații de dezvoltare intercomunitară dintr-o zonă metropolitană, prin intermediul unui 
operator regional. În acest caz, conform dispozițiilor art. 23 alin. (1), lit. a), operatorul 
ar presta serviciul în baza contractului de delegare a gestiunii și nu în baza unei hotărâri 
de dare în administrare. De asemenea, dispozițiile art. 24 din legea specială privind 
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aprobarea contractelor de delegare a gestiunii, durata și prelungirea contractului, 
trebuie corelate cu prevederile legii-cadru.  

Ordinul Președintelul A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de iluminat public definește în art. 3, pct. 3.11 indicatorii de performanță 
garantați ca fiind parametri ai serviciului de iluminat public pentru care se stabilesc 
niveluri minime de calitate și pentru care sunt prevăzute penalizări în licență sau în 
contractele de delegare a gestiunii, în cazul nerealizării lor, precum și indicatorii de 
performantă generali care reprezintă parametri ai serviciului de iluminat public pentru 
care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorilor și care 
reprezintă condiții de acordare sau de retragere a licenței, dar pentru care nu sunt 
prevăzute penalizări în contractele de delegare a gestiunii, în cazul nerealizării lor. 
Indicatorii sunt prevăzuți de art. 102-105 și în Anexa 1 la ordin. 

Principalele atribuții ale autorităților administrației publice centrale și locale în legătură 
cu serviciul de iluminat public, prevăzute de legea specială, sunt următoarele: 

 

 



 
 

62 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

 Serviciul de transport public local de călători 

Sfera de cuprindere a serviciului analizat, reglementată prin Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, a fost 
restrânsă prin Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 la cea a transportului local de persoane. În 
acest context, având în vedere și publicarea pe pagina de internet a Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, la data de 
13.10.2015, a proiectului de lege intitulat „Legea serviciului de transport public de 
călători”, se poate preconiza modificarea cadrului de reglementare a serviciului.  

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 
public local, cu modificările și completările ulterioare, serviciul de transport public local 
de persoane se organizează de către autoritățile administrației publice locale pe raza 
administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea anumitor principii, printre care pot fi 
menționate asigurarea unui transport public local suportabil în ceea ce privește tariful de 
transport, susținerea dezvoltării economice a localităților prin realizarea unei 
infrastructuri de transport moderne, garantarea respectării drepturilor și intereselor 
utilizatorilor serviciului de transport public local, precum și satisfacerea cu prioritate a 
nevoilor de deplasare pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale prin servicii de 
calitate. 
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Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare 
menționează în art. 21 lit. l) exercitarea de competențe exclusive de către autoritățile 
administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor privind transportul public 
local de călători. În măsura în care viitorul cadru de reglementare va preciza 
competențele autorităților administrației publice de la nivelul județului în domeniu, va fi 
necesară completarea art. 22 din Legea nr. 195/2006, privind competențele exercitate 
de aceste autorități.   

Consiliile locale și consiliile județene au obligația, conform dispozițiilor art. 16 din Legea 
nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările 
ulterioare, să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze 
prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a 
acestora. Consiliile județene coordonează și cooperează cu consiliile locale cu privire la 
asigurarea și dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate 
de interes județean și pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de 
persoane la nivelul localităților.  

Potrivit prevederilor art. 13 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, A.N.R.S.C. și 
Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) sunt autorități de reglementare competente pentru 
serviciul de transport public local de călători, fiecare potrivit competențelor acordate 
prin legea specială. Licența de prestare a serviciului se acordă de către A.R.R., în timp 
ce licențele de traseu se acordă de către comisiile constituite în acest scop la nivelul 
autorităților administrației publice. Legea specială menționează în art. 20 ca autorități 
de reglementare și Autoritatea Navală Română, precum și Autoritatea Feroviară Română.  

Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările 
ulterioare, menționează ca modalități de gestiune a serviciului gestiunea directă și 
gestiunea delegată. Prestarea serviciului se realizează în prezent în condițiile 
reglementate de Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de 
sarcini-cadru al serviciilor de transport public local. Se poate anticipa detalierea 
modului concret de furnizare a serviciului de transport public local de călători într-un 
nou act normativ în materie.  

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (2^2) din legea-cadru, atribuirea directă a contractelor 
de delegare a gestiunii în cazul serviciului de transport public local de călători se 
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realizează în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de 
călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și 1107/70 ale Consiliului. 

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor 
de transport public local stabilește în art. 40 indicatorii de performanță privind 
efectuarea transportului public local prin curse regulate. 

Principalele atribuții ale autorităților implicate în asigurarea furnizării serviciului de 
transport public de călători, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele: 
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3.1.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor comunitare de utilități publice 

Potrivit prevederilor art. 43 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor 
curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi pentru 
întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe criterii 
economice şi comerciale, iar mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării 
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activităţilor specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale 
operatorilor şi, după caz, din alocaţii bugetare. 
Operatorii obțin venituri din încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a 
sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate, precum și din alocații 
bugetare, în cazurile stabilite prin legislația specifică fiecărui serviciu. Unul din 
principiile enunțate în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu veniturile 
operatorilor, este recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării 
serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia furnizează serviciile în baza unui 
contract de concesiune.  

Fundamentarea prețurilor și tarifelor se realizează în conformitate cu metodologia de 
calcul stabilită de autoritatea de reglementare competentă, pe baza: 

• Cheltuielilor de producție și exploatare; 
• Cheltuielilor de întreținere și reparații; 
• Amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale; 
• Costurilor cu protecția mediului; 
• Costurilor financiare asociate creditelor contractate; 
• Costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii; 
• Cotei pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități 

publice; 
• Cotei de profit.  

Autoritățile de reglementare competente elaborează metodologii de stabilire, ajustare și 
modificare a prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice.  

Prețurile și tarifele se propun de operatori, iar autoritățile deliberative ale unităților 
administrativ-teritoriale (sau după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară) 
stabilesc, ajustează sau modifică aceste prețuri și tarife prin hotărâri, în condițiile legilor 
speciale și cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare.  

Sursele de finanțare pentru cheltuielile de capital aferente sistemelor de utilități publice 
sunt următoarele: 
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În situația în care programele de investiții publice de interes zonal sau regional 
beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene sau de 
împrumuturi de la organisme financiare internaționale, unitățile administrativ-teritoriale 
sau, după caz, operatorii/operatorii regionali au obligația constituirii unui fond de 
rezervă (fondul IID), destinat întreținerii, înlocuirii și dezvoltării sistemelor de utilități 
publice sau a unor părți din componența acestora, precum și asigurării fondurilor 
necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanțării proiectelor de 
investiții. Fondul se constituie și se utilizează în condițiile Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de 
întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene. 

Aspectele specifice finanțării fiecăruia dintre serviciile comunitare de utilități publice 
sunt detaliate în secțiunile următoare.  
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 Serviciul public de salubrizare a localităților 

În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea 
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea 
cheltuielilor de funcționare, reabilitare și dezvoltare a serviciului de salubrizare și a 
cheltuielilor de investiții pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu 
respectarea prevederilor legale privind finanțele publice locale legate de inițierea, 
fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, precum și a următoarelor 
principii: 

• asigurarea autonomiei financiare a operatorului; 
• asigurarea rentabilității și eficienței economice; 
• asigurării egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte 

servicii publice de interes general; 
• recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, 

subvenții de la bugetul local, a costurilor de operare și a investițiilor pentru 
înființarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de salubrizare; 

• menținerea echilibrului contractual.  

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, utilizatorii serviciului achită 
contravaloarea acestuia prin: 

• Tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază pe baza unui contract de prestare 
a serviciului de salubrizare13; 

• Taxe14, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități; 

    

13 În concordanță cu prevederile art. 6, alin. (1) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007, „tarifele pentru 
activitățile specifice serviciului de salubrizare se fundamentează pe baza cheltuielilor de producție, 
exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în 
active corporale și necorporale, a costurilor de protecție a mediului, a costurilor de securitate și sănătate 
în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a 
cheltuielilor financiare și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor 
de utilități publice, precum și o cotă de profit.” 
14 Conform dispozițiilor art. 42, alin. (1) lit c) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, utilizatorii beneficiază de furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice „prin achitarea 
unei taxe, în situația în care încheierea contractului de furnizare sau de prestare a serviciului între 
operator și utilizator nu este posibilă din motive tehnice sau comerciale ori în situația în care hotărârea de 
dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii prevede această modalitate.” 
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• Taxe, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract.  

Astfel cum se menționează în art. 4 din Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea 
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, operatorii licențiați 
pentru desfășurarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor au 
obligația să colecteze deșeurile abandonate, iar în cazul în care producătorul sau 
deținătorul de deșeuri este necunoscut, autoritatea administrației publice locale suportă 
cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, transport, valorificare, 
recuperare/reciclare sau eliminare. Autoritatea administrației publice locale are dreptul 
să recupereze cheltuielile efectuate de la producătorul/deținătorul de deșeuri, după 
identificarea acestuia.  

În cazul prestațiilor efectuate la utilizatorii fără contract, autoritățile administrației 
publice locale au obligația să instituie taxe și să deconteze lunar operatorilor, direct din 
bugetul local, contravaloarea prestațiilor, în conformitate cu prevederile contractului de 
delegare a gestiunii serviciului. 

În ceea ce privește tarifele, în materie sunt aplicabile dispozițiile Ordinului A.N.R.S.C. 
nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor.  

Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor ofertate/aprobate se stabilesc de către 
autoritățile administrației publice locale, în baza fișelor de fundamentare elaborate de 
operatori conform prevederilor menționate anterior. Ajustarea ori modificarea ulterioară 
a tarifelor/taxelor se realizează de către autoritățile administrației publice locale la 
solicitarea operatorilor. Potrivit prevederilor art. 9, alin. (1), lit. g), autoritățile 
administrației publice locale au obligația de a aproba anual tarifele serviciului de 
salubrizare ajustate conform dispozițiilor legale.  
 

Sursele de finanțare pentru lucrările de investiții se asigură conform prevederilor Legii 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.  
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 Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare 

Potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu 
apă și de canalizare, republicată, finanțarea cheltuielilor de operare necesare 
funcţionării şi exploatării serviciului se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza 
facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate. Operatorul 
aplică prețul/tariful unic și strategia de tarifare în situația în care proiectele de investiții 
în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare beneficiază de finanțare publică din 
bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile.  

Strategia de tarifare se elaborează pe o perioadă de minimum cinci ani de către unitatea 
administrativ-teritorială și se aprobă prin hotărâre a autorității deliberative a unității 
administrativ-teritoriale, sau, după caz, de către asociația de dezvoltare intercomunitară 
și se aprobă prin hotărâre a fiecărei unități administrativ-teritoriale membre a asociației.  

Prețul/tariful unic se aprobă prin hotărâre a autorității deliberative a unității 
administrativ-teritoriale, sau, după caz, prin hotărâre a adunării generale a asociației de 
dezvoltare intercomunitară, cu respectarea mandatului acordat.  

Operatorul elaborează fișe de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea 
prețurilor și tarifelor, conform prevederilor Ordinului A.N.R.S.P.G.C. nr. 65/2007 privind 
aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor 
pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare.  

Finanțarea investițiilor pentru înfiinţarea, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare intră în competenţa autorităţilor 
administraţiei publice locale. În conformitate cu prevederile art. 37, alin. (1) din Legea 
nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, prin 
actele juridice în baza cărora se încredințează furnizarea serviciului sarcinile privind 
finanțarea investițiilor pot fi transferate operatorului.  

 Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 

Potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu 
energie termică, cu modificările și completările ulterioare, prețurile locale se stabilesc, 
se ajustează sau se modifică pe baza metodologiilor aprobate de autoritatea de 
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reglementare competentă. Totodată, conform alin. (7) al aceluiași articol, în cazurile în 
care, în vederea delegării serviciului, prin contractele de delegare a gestiunii se 
negociază formule sau reguli de stabilire/ajustare a prețului energiei termice, acestea se 
avizează în prealabil de autoritatea de reglementare competentă și se aprobă de 
autoritatea administrației publice locale.  

În prezent sunt aplicabile prevederile următoarelor acte normative: 
• Ordinul ANRE nr. 83/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor 

pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte 
reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate 
încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță; 

• Ordinul ANRE nr. 153/2015 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă 
pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor 
de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 
2016; 

• Ordinul ANRE nr. 69/2016 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă 
pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care 
nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă 
eficienţă; 

• Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea 
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţie; 

• Ordinul MDRAP nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat 
acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de 
interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a 
energiei termice în sistem centralizat către populație; 

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie 
socială în perioada sezonului rece. 

Urmare a preluării de la A.N.R.S.C. a competențelor de autoritate de reglementare de 
către ANRE, noi prevederi urmează a fi elaborare pentru înlocuirea dispozițiilor Ordinului 
A.N.R.S.C. nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau 
modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu 
energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare. 

În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de 
alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, lucrările de 
investiții pot fi finanțate din fonduri proprii ale operatorului și/sau fonduri de la bugetul 
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local, conform contractelor de delegare a gestiunii, credite bancare, fonduri 
nerambursabile, taxe, fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la 
confinanțarea unor proiecte realizate cu finanțare externă, sumele disponibilizate prin 
reducerea graduală a subvențiilor pentru energia termică furnizată populației, surse 
financiare rezultate din tranzacționarea unităților de reducere de emisii de gaze cu efect 
de seră și alte surse, constituite în condițiile legii. 

 Serviciul de iluminat public 

Potrivit dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu 
modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale 
stabilesc cuantumul și regimul taxelor necesare asigurării finanțării serviciului de 
iluminat public local.  

Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și de exploatare a serviciului se asigură 
din veniturile proprii ale operatorului, provenite din: 

 

Astfel cum se menționează în art. 35 alin. (5) din legea specială, sursele de finanțare a 
lucrărilor de investiții se asigură potrivit prevederilor legii-cadru.  

 Serviciul de transport public local de călători 

În conformitate cu dispozițiile art. 41 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 
public local, cu modificările și completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor curente 
şi de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane 
prin curse regulate se asigură din veniturile operatorilor de transport sau ale 
transportatorilor autorizaţi. Acestea se formează din încasarea de la utilizatorii 
serviciului a taxelor de călătorie, şi/sau din subvenţii de la bugetul de stat şi de la 
bugetele locale, calculate ca diferenţă de tarif, în condiţiile legii. Normele aplicabile 
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sunt cele stabilite prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 243 din 3 decembrie 2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de 
taxi.  

Sursele de finanțare a cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii 
publice ale unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de transport public 
local de persoane, se asigură potrivit Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

În contextul aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de 
călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului 
pot fi preconizate modificări ale normelor legate de compensarea obligațiilor de serviciu 
public din domeniul transportului public local de călători.  

3.1.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

Legea-cadru pentru serviciile comunitare de utilități publice prevede că autoritățile 
administrației publice centrale și autoritățile de reglementare competente exercită 
competențe partajate cu autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește 
reglementarea, monitorizarea și controlul serviciilor comunitare de utilități publice. 

De remarcat este modificarea art. 8 alin. (1) din legea-cadru realizată prin Legea nr. 
225/2016 prin care termenul „coordonare”, utilizat în conexiune cu competența 
exclusivă a autorităților administrației publice locale legată de serviciile de utilități 
publice, este înlocuit cu termenul de „gestionare”15.  

Aspectele specifice de relaționare între cele două paliere administrative în legătură cu 
exercitarea competențelor partajate sunt detaliate în secțiunile următoare.  

    

15 Potrivit prevederilor art. 22, alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
gestiunea serviciilor de utilități publice reprezintă modalitatea de organizare, funcționare și administrare a 
serviciilor de utilități publice în scopul furnizării/prestării acestora în condițiile stabilite de autoritățile 
administrației publice locale. 
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 Serviciul public de salubrizare a localităților 

În timp ce Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, prevede competențe partajate de reglementare, 
monitorizare și control între autoritățile administrației publice centrale și autoritățile de 
reglementare, art. 6, alin. (1), lit. o) din Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea 
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare menționează 
competența exclusivă a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale și 
atribuții ale acestora în legătură cu monitorizarea și exercitarea controlului cu privire la 
furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare. Luând în considerare și rezultatele unei 
analize a situației la nivel local, este necesară corelarea și revizuirea prevederilor legale 
menționate.  
Modul de relaționare între cele două paliere administrative este ilustrat în figura 
următoare: 

Autoritatea Națională de 

Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice

Reglementare

Autoritățile administrației publice locale 

Participă la elaborarea SNGD/PNGD
Elaborează reglementări specifice 

privind obligațiile și responsabilitățile

legate de gestionarea deșeurilor

Elaborează metodologii și regulamente-cadru
pentru serviciul de salubrizare
Participă la elaborarea documentației standard

entru atribuirea contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare

Monitorizare și control

Reglementare

Participă la elaborarea Planului județean de 

gestionare a deșeurilor

Aprobă/avizează regulamentul serviciului și 

caietele de sarcini
Stabilesc, ajustează, modifică tarife conform 

metodologiei aprobate de A.N.R.S.C.
Aprobă/avizează documentația de atribuire a 

contractelor de delegare a gestiunii

Monitorizează și controlează activitatea operatorilor conform actelor 

juridice de încredințare a furnizării serviciului, de regulă prin intermediul 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară

Monitorizează îndeplinirea indicatorilor de performanță de către operatori

Monitorizare și control

Monitorizează respectarea de către operatori a condițiilor de menținere a licenței

Monitorizează respectarea de către operatori și autoritățile administrației publice

locale a legislației din domeniu, și a sistemului de prețuri și tarife în vigoare

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 

Fondurilor Europene
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 Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare 

În ceea ce privește tipul de competențe privind monitorizarea și controlul serviciului este 
necesară corelarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu 
cele ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și 
de canalizare, republicată.  

Modul de relaționare între cele două paliere administrative în cazul serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare este ilustrat în figura următoare: 

Autorități ale administrației 

publice centrale

Autoritatea Națională de 

Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice

Reglementare

Autoritățile administrației publice locale 

Adoptă măsuri pentru atingerea obiectivelor

strategice privind dezvoltarea și extinderea 

serviciului, modernizarea infrastructurii, 
conservarea și protecția mediului și a sănătății

publice

Elaborează metodologia și procedura-cadru
privind indicatorii de performanță ai serviciului, 
regulamentul-cadru, caietul de sarcini cadru, 
contractul-cadru de furnizare, metodologia de 
stabilire, ajustare, modificare a prețurilor și 

tarifelor

Monitorizare și control

Reglementare

Participă la elaborarea Master planului 

județean/zonal
Aprobă strategiile locale

Aprobă/avizează regulamentul serviciului și 

caietele de sarcini
Stabilesc, ajustează, modifică prețuri și tarife 

conform metodologiei aprobate de A.N.R.S.C.
Elaborează și aprobă strategia de tarifare

Monitorizează și controlează activitatea operatorilor, inclusiv respectarea 
obligaţiilor contractuale potrivit contractului de delegare a gestiunii şi 

îndeplinirea indicatorilor de performanţă ai serviciului, indiferent de forma 
de gestiune, respectarea reglementărilor administrative, tehnice, fiscale şi 

comerciale din domeniu, impactul serviciului asupra mediului şi asupra 

sănătăţii publice, respectarea clauzelor de administrare, întreţinere şi 

predare a bunurilor publice şi păstrarea integrităţii patrimoniului public sau 

privat aferent serviciului.

Monitorizare și control

Monitorizează evoluția indicatorilor de performanță ai serviciului

Monitorizează respectarea de către operatori a condițiilor de 

menținere a licenței

Monitorizează respectarea sistemului de reglementări, inclusiv legate de
concurență și transparență, a metodologiei de stabilire, ajustare, modificare a 
prețurilor și tarifelor
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 Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 

În figura următoare este prezentat modul de relaționare între autoritățile administrației 
publice centrale și autoritatea de reglementare și autoritățile administrației publice 
locale în ceea ce privește asigurarea furnizării serviciului de alimentare cu energie 
termică în sistem centralizat.  

Ministerul Dezvoltării 

Regionale,  
Administrației 

Publice și Fondurilor 

Europene,
Ministerul Energiei,
Ministerul Mediului 

Autoritatea Națională de 

Reglementare în Domeniul 
Energiei

Reglementare

Autoritățile administrației publice locale 

Elaborează Strategia

Națională privind serviciul 

Elaborează metodologiI și proceduri-cadru
conform competențelor legale

Monitorizare și control

Reglementare

Elaborează programul propriu în domeniul 

energiei termice, corelat cu programul 
propriu de eficiență energetică

Elaborează strategia de valorificare pe plan 

local a potențialului resurselor energetice 

regenerabile
Aprobă programul de dezvoltare, modernizare 
și contorizare a SACET

Monitorizează și controlează activitatea operatorilor, conform prevederilor 
contractelor de delegare a gestiunii
Controlează modul de desfășurare a activității privind repartizarea 

costurilor energiei termice în condominii
Monitorizează realizarea programului de contorizare a SACET

Monitorizare și control

Monitorizează și controlează operatorii SACET cu privire la 

respectarea reglementărilor emise de ANRE

Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale

Elaborează politica 

de protecție

socială
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 Serviciul de iluminat public 

Modul de relaționare între cele două paliere administrative în cazul serviciului de 
iluminat public este ilustrat în figura următoare: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 

Fondurilor Europene

Autoritatea Națională de 

Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice

Reglementare

Autoritățile administrației publice locale 

Elaborează Strategia națională privind

serviciile comunitare de utilități 

publice

Elaborează și aprobă  regulamentul-cadru, 
metodologia de stabilire, ajustare, modificare
a prețurilor și tarifelor, contractul-cadru de 
utilizare a infrastructurii sistemului de distribuție

Participă la elaborarea documentației standard

Monitorizare și control

Reglementare

Elaborează și aprobă strategiile de dezvoltare 

locală a serviciului și programele de investiții 

privind dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
serviciului

Monitorizează și controlează realizarea de către operatori a indicatorilor de 

performanță prevăzuți în actele juridice de încredințare a serviciului

Verifică respectarea clauzelor de administrare, întreținere și predare a 

bunurilor publice sau private afectate serviciului

Monitorizare și control

Dezvoltă sistemul național informațional privind indicatorii de performanță ai 

serviciului 
Monitorizează respectarea de către operatori a condițiilor de menținere a licenței
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 Serviciul de transport public local de călători 

În figura următoare este evidențiat modul de relaționare între autoritățile administrației 
publice centrale, autoritățile de reglementare și autoritățile administrației publice locale 
în ceea ce privește asigurarea furnizării serviciului de transport public local de călători: 

Autorități ale 

administrației 

publice centrale

Autoritatea 
Națională 

de 
Reglementa
re pentru 
Serviciile 

Comunitare 
de Utilități 

Publice

Reglementare

Autoritățile administrației publice locale 

Monitorizare și control

Reglementare

Stabilesc strategia pe termen mediu și lung 

pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea 

serviciilor de transport public local
Exercită competențele de autoritate de 

autorizare conform legii speciale
Realizează regulamente de organizare și 

funcționare a serviciului

Monitorizează realizarea programelor de înființare, reabilitare, extindere și 

modernizare a sistemelor de transport public local
Monitorizează îndeplinirea condițiilor pentru autorizația de transport 

Monitorizare și control

Monitorizează abaterile din activitatea

autoritîților locale, operatorilor de 
Transport și transportatorilor autorizați

Cu privire la respectarea procedurilor de
Atribuire și a procedurilor de stabilire, 
Ajustare sau modificare a tarifelor, 
Conform normelor-cadru

Autoritatea 
Rutieră 

Română

Autoritatea 
Feroviară 

Română

Elaborează regulamente-cadru și 

Caiete de sarcini cadru 

Reglementează organizarea și funcționarea

autorităților de autorizare

Elaborează norme-cadru pentru atribuirea 
autorizațiilor de transport, stabilirea, ajustarea,
modificarea tarifelor, indicatori de performanță

Autoritatea 
Navală 

Română

Elaborează reglementările

stabilite prin lege cuprinse
în domeniile lor de activitate

Elaborează regulamentul-cadru 

Monitorizează și controlează respectarea de către operatorii

De transport a condițiilor impuse prin licențele de transport,
precum și prin reglementările legale în vigoare
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3.2. Domeniul de servicii publice: Ordine publică 

Analiza legislativă a domeniului ordine publică a vizat identificarea listei serviciilor 
publice de ordine publică din România conform legislaţiei în vigoare.  

În urma analizei au fost identificate 11 servicii de ordine publică după cum urmează:
1. Serviciul public prestat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor 

municipiului București în domeniile ordinii, liniștii publice și pazei bunurilor, 
circulației pe drumurile publice, disciplinei în construcții și afișajului stradal, 
protecției mediului, activităților comerciale și evidenței persoanelor; 

2. Serviciul public de asigurare a pazei obiectivelor de interes județean de către Poliția 
comunitară 

3. Serviciul public de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a 
proprietății private și publice, de prevenire și descoperire a infracțiunilor și de 
respectare a ordinii și liniștii publice prestat de Poliţia Română; 

4. Serviciul public de gestionare a migrației, azilului și integrării străinilor; 
5. Serviciul de supraveghere și control al trecerii frontierei de stat, de prevenire și 

combatere a migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere și de asigurare a 
ordinii publice în zona de competență a Poliţiei de Frontieră Române; 

6. Serviciul public de apărare a ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, de prevenire și 
descoperire a infracțiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, de protecție a 
instituțiilor fundamentale ale statului și de combatere a actelor de terorism prestat de 
Jandarmeria Română; 

7. Serviciul public de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri și 
de asistență integrată a consumatorilor; 

8. Serviciul public de informare a cetățenilor cu privire la măsurile de prevenire a 
traficului de persoane; 

9. Serviciul public de control privind deținerea, portul şi folosirea armelor, pieselor şi 
munițiilor precum şi cu privire la operațiunile cu arme şi muniţii; 

10. Serviciul public de asigurare a desfășurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe 
drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătaţii 
persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public; 

11. Serviciul public de evidenţă a  cazierului judiciar. 

Principalul actor care furnizează servicii publice în domeniul ordinii publice este 
Ministerul Afacerilor Interne prin unitățile, instituțiile și structurile aflate în 
subordine/coordonare, cu atribuții în domeniul de referință, respectiv Poliția Română, 
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Jandarmeria Română, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române, Agenţia 
Naţională Anti-Drog, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane etc.  
Alte competenţe sunt exercitate Ministerul Transporturilor, prin intermediul Registrului 
Auto Român, Ministerul Apărării, Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice 
locale, prin intermediul poliţiei locale.  

Structurile aflate în subordinea/coordonarea Ministerul Afacerilor Interne, cu atribuții în 
domeniul de referință, respectiv Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de 
Frontieră Română, Agenţia Naţională Anti-Drog, Agenția Națională Împotriva Traficului de 
Persoane etc., cooperează și colaborează, conform competențelor, cu actori non-statali 
și privați în limitele legii - organizații non-guvernamentale și persoane fizice/juridice - 
spre îndeplinirea misiunilor din competență.16 

Domeniu: Servicii publice de ordine publică 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public prestat la 
nivelul comunelor, orașelor, 
municipiilor și sectoarelor 
municipiului București în 
domeniile ordinii, liniștii 

x   

    

16 art. 1-4 din Legea nr. 218/2002- Legea Poliției Române, legea privind organizarea și funcționarea Poliției 
Române 

O trăsătură definitorie a serviciilor de ordine publică este reprezentată de coordonarea și 
exercitarea acestora în sistem centralizat, funcții asigurate de Ministerul Afacerilor 
Interne prin Departamentul de Ordine și Siguranță Publică și Departamentul pentru 
Situații de Urgență. 
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publice și pazei bunurilor, 
circulației pe drumurile 
publice, disciplinei în 
construcții și afișajului 
stradal, protecției mediului, 
activităților comerciale și 
evidenței persoanelor 

2. Serviciul public de asigurare 
a pazei obiectivelor de 
interes județean de către 
Poliția comunitară 

 x  

3. Serviciul public de apărare a 
drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei, 
a proprietății private și 
publice, de prevenire și 
descoperire a infracțiunilor 
și de respectare a ordinii și 
liniștii publice prestat de 
Poliţia Română; 

  x 

4. Serviciul public de gestionare 
a migrației, azilului și 
integrării străinilor; 

  x 

5. Serviciul de supraveghere și 
control al trecerii frontierei 
de stat, de prevenire și 
combatere a migrației ilegale 
și a criminalității 
transfrontaliere și de 
asigurare a ordinii publice în 
zona de competență a 
Poliţiei de Frontieră 
Române; 

  x 

6. Serviciul public de apărare a 
ordinii și liniștii publice, a 
drepturilor și libertăților 
fundamentale ale 

  x 
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cetățenilor, a proprietății 
publice și private, de 
prevenire și descoperire a 
infracțiunilor și a altor 
încălcări ale legilor în 
vigoare, de protecție a 
instituțiilor fundamentale ale 
statului și de combatere a 
actelor de terorism prestat 
de Jandarmeria Română 

7. Serviciul public de prevenire 
și combatere a traficului și 
consumului ilicit de droguri 
și de asistență integrată a 
consumatorilor 

  x 

8. Serviciul public de informare 
a cetățenilor cu privire la 
măsurile de prevenire a 
traficului de persoane 

  x 

9. Serviciul public de control 
privind deținerea, portul şi 
folosirea armelor, pieselor şi 
munițiilor precum şi cu 
privire la operațiunile cu 
arme şi muniţii 

  x 

10. Serviciul public de asigurare 
a desfășurării fluente şi în 
siguranţă a circulaţiei pe 
drumurile publice, precum şi 
ocrotirea vieţii, integrităţii 
corporale şi a sănătaţii 
persoanelor participante la 
trafic sau aflate în zona 
drumului public 

  x 

11. Serviciul public de evidenţă 
a  cazierului judiciar 

  x 
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3.2.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de ordine publică 

 Serviciul public prestat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și 
sectoarelor municipiului București în domeniile ordinii, liniștii publice și pazei 
bunurilor, circulației pe drumurile publice, disciplinei în construcții și afișajului 
stradal, protecției mediului, activităților comerciale și evidenței  persoanelor 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, cu 
modificările și completările ulterioare, Poliția Locală, care furnizează serviciul public 
prestat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București 
în domeniile ordinii, liniștii publice și pazei bunurilor, circulației pe drumurile publice, 
disciplinei în construcții și afișajului stradal, protecției mediului, activităților comerciale 
și evidenței persoanelor, este organizată și funcționează, prin hotărâre a Consiliului 
Local, ca un compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului/primarului general, sau ca instituţie publică de interes local, cu personalitate 
juridică. 

Pentru asigurarea furnizării serviciului public sunt responsabile autoritățile 
administrației publice locale de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și 
sectoarelor municipiului București, în concordanță cu prevederile art. 30 și art. 31 din 
Legea nr. 155/2010 a poliției locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Serviciul public de asigurare a pazei obiectivelor de interes județean de către 
Poliția comunitară 

Serviciul este furnizat direct de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes 
Județean (fosta poliţie comunitară), conform art. 20 și art. 21 din Legea nr. 371/2004 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare.17 Responsabilul de 
furnizare a serviciului este reprezentat de consiliile județene care pot înființa servicii 
publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean. Legea nr. 371/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare a fost abrogată de 
art. 45 alin. 3 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, cu modificările şi completările 

    

17 Art. 20, Art. 21 din Legea nr. 371/2004 



 
 

85 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

ulterioare, cu excepţia art. 20 şi 21 referitoare la serviciile publice destinate asigurării 
pazei obiectivelor de interes judeţean. Conform art. 45, alin. (3) din Legea nr. 155/2010 
a poliției locale cu modificările şi completările ulterioare, la data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
878 din 27 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia 
prevederilor art. 20 şi 21 referitoare la serviciile publice destinate asigurării pazei 
obiectivelor de interes judeţean. 

 Serviciul public de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanei, a proprietății private și publice, de prevenire și descoperire a 
infracțiunilor și de respectare a ordinii și liniștii publice prestat de Poliţia 
Română 

Serviciul public este furnizat de către Poliția Română, cu competență exclusivă la nivel 
naţional/central. Aceasta colaborează cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică care 
are rol consultativ în procesul furnizării serviciilor publice, în temeiul art. 1 și 17 din 
Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările 
şi completările ulterioare. În cadrul acestei furnizări este implicat Ministerul Afacerilor 
Interne în calitate de autoritate centrală de reglementare și finanțare, urmând ca în plan 
teritorial unitățile de poliție să colaboreze cu autoritățile administrației județene și 
locale, respectiv prefecți, primari, autorități judecătorești, direcții descentralizate ale 
ministerelor și organelor centrale.18 În îndeplinirea misiunilor, unitățile Poliției Române 
au capacitatea și posibilitatea de a colabora și cu organizații neguvernamentale sau 
persoane fizice/juridice, în limitele temeiurilor legale.19 

    

18 Art. 22, Art. 24 din Legea nr. 218/2002 
19 Art. 3 din Legea nr. 218/2002 
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Figura - Autoritățile implicate în furnizarea serviciului public de apărare a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, de prevenire și 
descoperire a infracțiunilor și de respectare a ordinii și liniștii publice. 

 Serviciul public de gestionare a migrației, azilului și integrării străinilor 

Implementarea politicilor României în domeniile migrației, azilului și integrării străinilor 
revine Inspectoratului General pentru Imigrări. Conform art. 1 din Hotărârea Guvernului 
nr. 639/2007 privind structura organizatorică și atribuțiile Inspectoratului General 
pentru Imigrări, cu modificările și completările ulterioare, acesta este organizat și 
funcționează ca structură de specialitate a administrației publice centrale, instituție 
publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. 

 Serviciul de supraveghere și control al trecerii frontierei de stat, de prevenire 
și combatere a migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere și de 
asigurare a ordinii publice în zona de competență a Poliţiei de Frontieră Române

Potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind 
organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, cu modificările și completările 
ulterioare, activitatea Poliţiei de Frontieră Române constituie serviciu public şi se 
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desfăşoară în interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, 
exclusiv pe baza şi în executarea legii. 
În conformitate cu dispozițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, Poliţia de Frontieră 
Română, cu modificările și completările ulterioare, face parte din Ministerul Afacerilor 
Interne şi este instituţia specializată a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu 
privire la: 

                

 Serviciul public de apărare a ordinii și liniștii publice, a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, de 
prevenire și descoperire a infracțiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, 
de protecție a instituțiilor fundamentale ale statului și de combatere a actelor de 
terorism prestat de Jandarmeria Română 

Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Jandarmeriei Române, cu modificările și completările ulterioare, Jandarmeria Română 
este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului 
Afacerilor Interne, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la: 
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 Serviciul public de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de 
droguri și de asistență integrată a consumatorilor 

Astfel cum se prevede în art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor 
Interne, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne 
organizează și desfășoară, prin structuri specializate, potrivit competenței, activități 
pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.  

În conformitate cu prevederile art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2011 privind 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog, cu modificările și completările 
ulterioare, aceasta se organizează și funcționează la nivel de direcție, cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, având rolul de a stabili concepția, 
de a coordona și de a evalua și monitoriza, la nivel național, politicile în domeniul 
prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, precum și al asistenței 
integrate a consumatorilor, aplicate de către instituțiile cu atribuții în domeniu.  

Misiunea Agenției Naționale Antidrog (ANA), stabilită prin art. 2 din Ordinul MAI nr. 
52/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei 
Naţionale Antidrog, cu modificările și completările ulterioare, este de a dezvolta, 
promova și implementa, într-o manieră unitară, integrată și continuă, răspunsul din 
domeniul reducerii cererii ți ofertei de droguri, în deplin acord cu respectarea 
drepturilor fundamentale ale omului. 
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Ministerul Sănătății, prin structurile specializate și Colegiul Medicilor elaborează 
protocoale în vederea stabilirii programului terapeutic individualizat. Totodată, 
elaborează programele terapeutice pentru consumatorii de droguri. 

 Serviciul public de informare a cetățenilor cu privire la măsurile de prevenire 
a traficului de persoane 

Coordonarea, evaluarea şi monitorizarea, la nivel naţional, a aplicării politicilor în 
domeniul luptei împotriva traficului de persoane este realizată de Agenţia Naţională 
împotriva Traficului de Persoane. Agenţia funcţionează la nivel de direcţie, în subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, având personalitate juridică (art. 1 din Hotărârea 
Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
împotriva Traficului de Persoane). Pentru realizarea atribuţiilor sale, Agenţia cooperează 
cu instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale române şi străine, precum şi cu 
organizaţii internaţionale (art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2011 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane). 

 Serviciul public de control privind deținerea, portul şi folosirea armelor, 
pieselor şi munițiilor precum şi cu privire la operațiunile cu arme şi muniţii 

Serviciul public este furnizat de către Poliția Română, fiind unica autoritate publică 
responsabilă pentru furnizarea acestui serviciu public, cu competență exclusivă la nivel 
naţional/central, potrivit art. 3 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi 
muniţiilor, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul acestei furnizări, 
Ministerul Afacerilor Interne reprezintă autoritatea centrală de reglementare și 
finanțare, iar la nivel teritorial unitățile de poliție cooperează cu autoritățile 
administrației publice județene și locale, respectiv prefecți, primari, autorități 
judecătorești, servicii publice descentralizate ale ministerelor sau ale altor organe 
centrale.20 Poliția Română colaborează, la nevoie, și cu instituții similare din alte state și 
organisme internaționale autorizate în acest sens, prin ofițeri de legătură și înțelegerile 

    

20 Art. 22 din Legea nr. 218/2002 
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din care România face parte.21 Pentru îndeplinirea atribuțiilor și misiunilor, unitățile 
Poliției Române sunt capabile să colaboreze și cu membri ai comunităților locale, 
organizații non-guvernamentale și persoane fizice sau juridice, în limitele legii.22 

 

Figura - Autoritățile implicate în furnizarea serviciului public de control privind 
deţinerea, portul şi folosirea armelor, pieselor şi muniţiilor precum şi operaţiunile cu 
arme şi muniţii (3.4.1.3) 

 Serviciul public de asigurare a desfășurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei 
pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a 
sănătaţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public 

Serviciul circulație și drumuri publice este furnizat de către Poliția Română prin 
direcțiile sale cu atribuții pe supravegherea traficului rutier și a drumurilor destinate 
publicului, cu furnizare directă de către Poliția Rutieră, în colaborare cu Registrul Auto 
Român, autoritățile administrației publice locale ce au în subordine Poliția Locală și 
ministere. Temeiurile legale pe baza cărora funcționează aceste direcții ale Poliției 

    

21 Art. 46 din Legea nr. 218/2002 
22 Art. 3 și Art. 22 din Legea nr. 218/2002 
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Române, responsabile cu circulația și drumurile publice, sunt art. 1 alin. (3), art. 2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/200223. La nivelul autorităţilor administraţiei 
publice locale, structurile responsabile sunt menţionate la art. 7 din Legea nr. 155/2010 
a poliției locale. În cazul acestui serviciu, Ministerul Afacerilor Interne reprezintă 
autoritatea centrală de reglementare și finanțare. 

Pentru furnizarea acestui serviciu public, Poliția Română, implicit cea rutieră, 
colaborează și cu ministerele și administrația publică locală, astfel în schema furnizării 
bunului ordine publică vom include autoritățile administrației publice locale - Poliția 
Locală24, Ministerul Transporturilor25, Ministerul Apărării Naţionale26, Ministerul Educației 
Naţionale27, Ministerul Sănătății28, Comisia pentru Supraveghere a Asigurărilor29 și 
Registrul Auto Român30. 

    

23 O.U.G nr. 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice, actualizată prin O.U.G nr. 
63/2006 
24 Legislația ce reglementează activitatea Poliției Locale  în sfera circulației și drumurilor publice: Art. 1 și 
Art. 128 din O.U.G 195/2002; Art. 4 și Art. 7 din Legea 155/2010. 
25 Legislația ce reglementează activitatea Ministerul Transporturilor: Art. 122 din O.U.G 195/2002 
26 Legislația ce reglementează activitatea Ministerului Apărării: Art. 123 din O.U.G 195/2002 
27 Legislația ce reglementează activitatea Ministerul Educației : Art. 124 din O.U.G 195/2002 
28  Art. 125 din O.U.G 195/2002 
29  Art. 126 din O.U.G 195/2002 
30  Art. 4 din Ordinul 2133/2005 
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Figura - Autoritățile implicate în furnizarea serviciul public de asigurare a desfășurării 
fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, precum și ocrotirea vieții, 
integrității corporale și a sănătății persoanelor participante la trafic sau aflate în zona 
drumului public 

 Serviciul public de evidenţă a cazierului judiciar 

Serviciul public de evidență a cazierului judiciar este furnizat de către Ministerul 
Afacerilor Interne, ca autoritate centrală de finanțare și reglementare, și Inspectoratul 
General al Poliției Române prin intermediul instituțiilor publice locale abilitate, respectiv 
prin unitățile și subunitățile de poliție arondate fiecarei raze administrativ-teritoriale. În 
cazul persoanelor fizice aflate în străinătate, serviciul public de evidență a cazierului 
judiciar este furnizat de către oficiile consulare ale României sau, dacă se află în state 
membre ale Uniunii Europene, Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe operative 
din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Baza legală ce legitimează aceste 
instituții pentru furnizarea serviciului o reprezintă articolul 4 din Legea nr. 290/2004 
privind cazierul judiciar, iar întreaga bază legală cuprinde o amplă legislație ce 
reglementează funcționarea acestor servicii, respectiv Legea 290/2004 privind cazierul 
judiciar, cu modificările și completările ulterioare, în mod integral, Hotărârea 
Guvernului nr. 2101/2004 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de 
Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar și Hotărârea Guvernului nr. 345/2010 
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pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Toate unitățile/subunitățile de poliție, structurile și instituțiile sistemului de apărare, 
ordine publică, siguranță națională, justiție (Ministerul Justiției, Consiliul Superior al 
Magistraturii), organele de specialitate ale administrației publice (Ministerul Public) și 
structurile Ministerului Afacerilor Externe sunt conectate și furnizează permanent 
informații Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Sistemului Național de Evidență 
Informatizată a Cazierului Judiciar, pentru actualizarea bazei de date.31 

Figura - Autoritățile implicate în furnizarea serviciului public de evidență a cazierului 
judiciar 

    

31 Art. 8, alin. 1 din H.G 2101/2004 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Evidenţă 
Informatizată a Cazierului Judiciar 
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3.2.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

 Serviciul public prestat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și 
sectoarelor municipiului București în domeniile ordinii, liniștii publice și pazei 
bunurilor, circulației pe drumurile publice, disciplinei în construcții și afișajului 
stradal, protecției mediului, activităților comerciale și evidenței persoanelor 

Astfel cum rezultă din dispozițiile Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale de la 
nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București exercită 
competențe exclusive în ceea ce privește asigurarea furnizării serviciului prestat de 
Poliția Locală.   

Unitățile sau subdiviziunile administrativ-teritoriale pot coopera în ceea ce privește 
îndeplinirea atribuțiilor asumate de Poliția Locală în baza hotărârilor adoptate de 
Consiliile Locale interesate și a acordurilor încheiate în acest sens, prin intermediul 
detașării polițiștilor locali.  

Structura Poliției Locale este formată prin reorganizarea Poliției comunitare, în cazul în 
care în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială avea înființată acea structură și 
preluarea structurilor din aparatul de specialitate al primarului/primarului general cu 
responsabilități legate de controlul privind disciplina în construcții, protecția mediului și 
comerț.  

Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale se aprobă prin hotărâre a 
Consiliului Local, în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale. 
Regulamentul-cadru ar putea fi completat cu un set de indicatori de performanță care să 
vină în sprijinul comisiei locale de ordine publică și care să permită o evaluare 
comparativă a serviciilor furnizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum 
și o fundamentare a politicilor viitoare în domeniu. 

Atribuțiile Poliției Locale în domeniile de activitate incluse în cadrul serviciului public 
prestat de aceasta include următoarele: 
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1. Ordine și liniște publică 
• menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de 

ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 
• menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, 

a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat 
al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de 
agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice 
aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, 
stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică; 

• participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit 
competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor 
periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare 
a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

• acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi 
ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi 
procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în 
vederea soluţionării problemelor acestora; 

• constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru 
nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau 
agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei 
privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului 
specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost; 

• asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului 
general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor 
controale ori acţiuni specifice;  

• participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii 
publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, 
acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor 
cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a 
altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică 
aglomerări de persoane; 

• asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice 
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locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul 
local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti;  

• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale 
privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în 
raza teritorială de competenţă;  

• execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire 
penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea 
administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 

• participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce 
compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi 
combaterea infracţionalităţii stradale;  

• cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare 
la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul 
Apărării Naţionale; 

• asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor 
silite;   

• acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin 
imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi 
restabilirii ordinii publice.  
 

2. Circulația pe drumurile publice 
• asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, 

având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de 
autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în 
domeniul circulaţiei pe drumurile publice;  

• verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli 
constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor 
rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;  

• participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea 
efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt 
puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe 
drumurile publice;  

• participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la 
asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, 
marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale 
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promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau 
comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul 
public şi implică aglomerări de persoane;  

• sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor 
de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza 
teritorială de competenţă;  

• acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea 
măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 

• asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi 
ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea 
martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai 
apropiată unitate sanitară;  

• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind 
oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de 
a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar; 

• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind 
masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a 
efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;   

• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de 
către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;  

• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 
referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone 
de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate 
prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap; 

• aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale; 

• cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru 
identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a 
staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul 
public. 
 

3. Disciplina în construcții și afișajul stradal 
• efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără 

autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu 
caracter provizoriu; 
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• efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia 
de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale; 
verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi 
orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei 
la locul de desfăşurare a activităţii economice; 

• participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor 
efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor 
administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, 
prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care 
participă la aceste operaţiuni specifice; 

• constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind 
disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează 
procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, 
şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului 
judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului 
Bucureşti în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei 
împuternicite de aceştia. 
 

4. Protecția mediului  
• controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, 

transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; 
• sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare 

a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 
• participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a 

epizootiilor; 
• identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea 
autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de 
interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora; 

• verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 
• verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a 

rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi 
deratizarea imobilelor; 
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• verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice 
sau juridice, potrivit legii; 

• verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în 
conformitate cu graficele stabilite; 

• verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor 
legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de 
gospodărire a localităţilor; 

• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale 
specifice realizării atribuţiilor stabilite în domeniu în sarcina autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
 

5. Activități comerciale 
• acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului 

stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite 
de autorităţile administraţiei publice locale; 

• verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de 
operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători 
particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea 
prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare; 

• verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a 
aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare 
metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau 
acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

• verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu 
caracter religios; 

• verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi 
a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice; 

• verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi 
funcţionare al operatorilor economici; 

• identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al 
unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau 
pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a 
altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a 
acestora; 



 
 

101 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

• verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite 
prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale; 

• cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de 
protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice 
domeniului de activitate al acestora; 

• verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la 
afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează 
autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli; 

• verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi 
de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu 
încălcarea normelor legale; 

• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale 
specifice realizării atribuţiilor stabilite în domeniu în sarcina autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
 

6. Evidența persoanelor 
• înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 
• cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea 

acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin 
necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea 
reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date; 

• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale 
privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv 
asupra obligaţiilor pe care le au persoanele desemnate de proprietarul imobilului 
sau de asociația de proprietari legate de cartea de imobil; 

• cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru 
punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu 
vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate. 

Din analiza atribuțiilor menționate anterior rezultă particularitatea serviciului public 
prestat de Poliția Locală de a îndeplini obligații stabilite de lege în sarcina autorităților 
administrației publice locale din diferite domenii, pentru care cadrul instituțional oferit 
de Poliția Locală reprezintă structura cea mai adecvată și eficace de realizare. Acest 
aspect este evidențiat și de mențiunea realizată în art. 31 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 
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155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
potrivit căreia activitatea poliției locale constituie un serviciu public de interes local.  
 

Principalele  atribuții ale autorităților administrației publice locale în ceea ce privește 
organizarea și funcționarea Poliției Locale sunt următoarele: 
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 Serviciul public de asigurare a pazei obiectivelor de interes județean de către 
Poliția comunitară 

Din punct de vedere normativ, competențele autorităților implicate în furnizarea 
serviciului public de asigurare a pazei obiectivelor de interes județean se regăsesc în art. 
20 și art. 21 din Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Comunitare. Conform articolelor 20 și 21 din Legea nr. 371/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, consiliile județene au 
competenţa de a înființa servicii publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes 
județean.  

• Atribuții structurale de pază ale consiliului județean (responsabil de furnizare) 
 

Aceste atribuții sunt prevăzute în Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, care obligă, 
prin articolul 2 alin. (1), instituțiile și autoritățile statului și unitățile particulare 
reglementate prin Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și 
completările ulterioare să își asigure paza prin mijloacele puse la dispoziție de Legea 
371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare sau prin 
firme cu capital privat.  

Așadar, în funcție de importanța, calitatea și amploarea bunurilor ori valorilor deținute, 
responsabilii și conducătorii unităților amintite în art. 2 alin. (1) trebuie să stabilească 
modalități concrete de organizare și executare a pazei, astfel pot organiza propriul 
sistem de pază, pot cere sprijinul poliției naționale pentru sistemele civile de pază, ori 
cel al Jandarmeriei pentru sistemele militarizate. Pot de asemenea, conform art. 3 din 
Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 
cu modificările și completările ulterioare unităţile menţionate pot să își asigure paza 
prin societăți specializate. Prin urmare, conducătorii Consiliilor judeţene trebuie să 
întocmească de la început un plan de pază, cu obligațiile și răspunderile fiecărui 
beneficiar, forma de pază și eventuala formă contractuală de colaborare. Paza se 
organizează şi se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei 
bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al poliţiei, iar acest aviz este 
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obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază, însă pentru unităţile la 
care paza se asigură cu efective de jandarmi, avizul poliţiei nu este obligatoriu.32  

Paza proprie se organizează în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor şi valorilor ce 
urmează a fi păzite, cu amplasarea, întinderea şi vulnerabilitatea pe care le prezintă 
unele unităţi şi locuri din incinta acestora, cu numărul de schimburi în care se desfăşoară 
activitatea, punctele de acces şi cu alte criterii specifice, iar acest tip de pază se va 
realiza cu personale calificat sau angajat al unei firme beneficiare. În funcţie de numărul 
personalului de pază, conducerea unităţii va numi un şef de serviciu sau un împuternicit 
care să asigure selecţia, încadrarea, echiparea, dotarea cu armament şi mijloace de 
protecţie, precum şi pentru instruirea, planificarea şi controlul acestuia. Astfel la 
unităţile unde numărul posturilor de pază este de peste 20, structura de conducere 
necesară este formată din şeful serviciului de pază şi şeful de tură, iar la celelalte unităţi 
unde numărul de paznici este sub 20, activităţile specifice de pază se îndeplinesc de 
către un împuternicit al conducerii unităţii.33 Legislația privind paza obiectivelor de 
interes județean, în regim propriu sau privat, mai reglementează componența 
personalului de pază, particularitățile profesionale și dotările pe care trebuie să le 
îndeplinească acesta pentru a fi legitim, dacă poate purta arme de foc sau logistică 
defensivă sau de asalt, în ce condiții și raportat la natura obiectivului oferit spre 
protecție.34 

Planul de pază, conform art. 5 alin. (3) din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, 
stabilește:  

• caracteristicile obiectivului păzit în zona respectivă 
• numărul de posturi și amplasarea acestora 
• necesarul de personal de pază 
• amenajări, instalații și mijloace tehnice de pază și alarmare 
• consemnul posturilor 

    

32 Art. 5 alin. (1), (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor 
33 Art. 11 și Art. 12 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor 
34 Art. 13 și Art. 14 din Legea nr. 333/2003 
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• legătura și cooperarea cu alte organe cu atribuții de pază a obiectivelor, 
bunurilor, valorilor și persoanelor 

• modul de acțiune 
• reguli de acces 
• documente specifice serviciului de pază 

 Serviciul public de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanei, a proprietății private și publice, de prevenire și descoperire a 
infracțiunilor și de respectare a ordinii și liniștii publice prestat de Poliţia 
Română 

Competențele și atribuțiile autorităților implicate în furnizarea serviciului public de 
apărare a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private 
și publice, de prevenire și descoperire a infracțiunilor și de respectare a ordinii și 
liniștii publice se regăsesc agregate integral în Legea nr. 218/2002 privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare. Autoritatea 
publică responsabilă de furnizarea acestui serviciu ține exclusiv de Poliția Română 
împreună cu Autoritatea teritorială de ordine publică, aceasta din urmă având doar rol 
consultativ. 

Temeiul legal de competență este reprezentat de art. 1 din Legea nr. 218/2002 privind 
organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare 
care menționează faptul că Poliţia Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne şi 
este instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi 
descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice. Art. 2 din Legea nr. 
218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și 
completările ulterioare precizează destinația serviciului serviciului și cui se adresează, 
adică activitățile Poliției Române se desfășoară în interesul persoanei, al comunității și în 
sprijinul instituțiilor statului. Art. 17 din cadrul aceleiași legi, întemeiază organismul cu 
rol consultativ, respectiv Autoritatea teritorială de ordine publică, condițiile și normele 
metodologice pe care trebuie să le întrunească pentru a fi validă. 
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• Atribuții ale responsabilului de furnizare - Poliția Română și Autoritatea 
teritorială de ordine publică: 
 

Conform art. 26 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea 
Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, Poliția Română are obligația 
de a apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea privată şi 
publică, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi ale comunităţii și aplică 
măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi 
combatere a fenomenului infracţional şi de identificare şi contracarare a acţiunilor 
elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a 
proprietăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii.  

Art. 26 Alineatele (3), (4) și art. 36 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare prevăd 
cooperarea și colaborarea cu alte instituții ale statului pentru menținerea ordinii și 
liniștii publice sau pentru eliminarea pericolelor ce atentează la integritatea corporală și 
sănătatea persoanelor ori dăunarea proprietăților publice și private, acordă sprijin, 
potrivit legii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în vederea desfăşurării 
activităţii acestora. Astfel unitățile de poliție pot interveni în forţă, în condiţiile legii, 
împotriva celor care pun în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea persoanelor ori a 
organelor de ordine, precum şi împotriva celor care ameninţă cu distrugerea unor clădiri 
sau bunuri de interes public ori privat și polițistul obligat să ia măsurile necesare pentru 
înlăturarea pericolelor care ameninţă ordinea publică sau siguranţa persoanelor, în toate 
situaţiile în care ia cunoştinţă direct ori când este sesizat despre acestea.35 

Legislația reglementează și atribuții poliției în cercetarea, culegerea informațiilor, 
prevenirea și combaterea infracțiunilor economice sau a faptelor penale de o altă natură 
decât cea a atentării la integritatea corporală a individului sau integritatea proprietății, 
de exemplu corupție, criminalitate economică-financiară, transfrontalieră, infracțiuni 
informatice.36 Poliția Română foloseşte metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice în 
cercetarea locului faptei şi la examinarea probelor şi a mijloacelor materiale de probă, 
efectuând constatări şi expertize criminalistice, prin specialişti şi experţi proprii 
acreditaţi, precum şi rapoarte criminalistice de constatare, rapoarte de interpretare a 

    

35 Art. 26, alin. (1), (2), (3), (4), (24), Art. 36, Art. 38, Art. 39 din Legea nr. 218/2002 
36 Art. 26, alin. (6), (7), (8) din Legea nr. 218/2002 
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urmelor sau de evaluare a comportamentului infracţional ori a personalităţii criminale, 
asigură protecţia martorului, informatorului şi a victimei, în condiţiile legii, asigură 
protecţia magistraţilor şi a familiilor lor, în cazurile în care viaţa, integritatea corporală 
sau avutul acestora sunt supuse unor ameninţări și desfăşoară activităţi de depistare a 
persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării pedepselor sau altor hotărâri 
judecătoreşti, precum şi a persoanelor dispărute.37 Pentru îmbunătățirea metodelor și 
tehnicilor efectuează studii şi cercetări privind dinamica infracţionalităţii în România şi 
propune măsuri de prevenire a acesteia.38 

În cazul materialelor periculoase ce pot dăuna sau pune în pericol persoanele, exercită 
controlul, potrivit legii, asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, a 
materialelor explozive, asupra modului în care se efectuează operaţiunile cu arme, 
muniţii şi materii explozive, precum şi asupra funcţionării atelierelor de reparat arme şi 
asupra poligoanelor de tir, deasemenea exercită controlul asupra respectării regimului 
materialelor radioactive şi nucleare, substanţelor toxice şi stupefiante, precum şi asupra 
altor obiecte şi materii supuse autorizării, potrivit legii.39 

Poliția Română are competențele necesare de a controla și supraveghea circulația pe 
drumurile publice sau în domeniul transporturilor feroviare, navale și maritime, şi 
colaborează cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii şi organizaţii 
neguvernamentale, pentru îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei, 
asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, perfecţionarea pregătirii conducătorilor auto 
şi luarea unor măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic40, însă pentru acest 
serviciu de ordine publică- drumuri publice, circulație- va fi dedicată o secțiune ulterioră 
unde vor fi prezentate mai extins atribuțiile, competențele și modul de furnizare. 

Poliția Română, ca instituție sub incidența căreia se află mai multe servicii de ordine 
publică amintite în secțiunile anterioare și care vor fi dezvoltate ulterior, se ocupă și de 
evidența populației și a cazierului judiciar, astfel exercită controlul asupra legalităţii 
stabilirii domiciliului sau reşedinţei cetăţenilor români şi străini aflaţi pe teritoriul ţării, 
ţine evidenţa nominală a cetăţenilor români cu obligaţii militare în mediul rural, 

    

37 Art. 26, alin. (11), (12), (13), (15) din Legea nr. 218/2002 
38 Art. 26, alin. (23) din Legea nr. 218/2002 
39 Art. 26, alin. (16), (17) din Legea nr. 218/2002 
40 Art. 26, alin. (18), (19) din Legea nr. 218/2002 
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organizează cazierul judiciar pentru ţinerea evidenţei persoanelor condamnate ori 
împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal şi constituie baza de date 
necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor operative specifice poliţiei, desfăşoară activităţi 
de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale.41 

Poliția Română participă, în condiţiile legii, împreună cu alte unităţi ale Ministerului 
Afacerilor Interne, în colaborare cu trupe ale Ministerului Apărării Naţionale, unităţi de 
protecţie civilă şi alte organe prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a 
persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, 
calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor 
provocate de astfel de evenimente și colaborează cu instituţiile de învăţământ şi cu 
organizaţiile neguvernamentale pentru pregătirea antiinfracţională a populaţiei.42 

Autoritatea teritorială de ordine publică, ca organism cu rol consultativ are datoria de a 
contribui la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de 
performanță, de a identifica vulnerabilități ale sistemului de ordine publică și de a 
propune măsuri de eliminare a deficiențelor sau corectare a acestora. De asemenea, 
având în vedere că poate primi sesizări referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi, poate lansa soluții și propuneri pentru 
rezolvarea acestora prin intermediul Poliției Române.  

Această autoritate are funcție de evaluare a serviciului de ordine publică pentru că este 
însărcinată cu elaborarea unui raport anual anual asupra eficienţei activităţii unităţilor 
de poliţie și cu elaborarea unor rapoarte trimestriale asupra nivelului de asigurare a 
securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, expuse în ședințele Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor județene. Funcția sa consultativă se adresează și 
cetățenilor, membrilor comunităților locale sau ONG-urilor, nu doar organelor de ordine 
publică instituționalizate.43 

    

41 Art. 26, alin. (20), (21), (22), (14) din Legea nr. 218/2002 
42 Art. 26, alin. (25), (26) din Legea nr. 218/2002 
43 Art. 18 din Legea nr. 218/2002 
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 Serviciul public de gestionare a migrației, azilului și integrării străinilor 

Inspectoratul General pentru Imigrări este organizat, potrivit art. 3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului 
General pentru Imigrări, cu modificările și completările ulterioare la nivel central și 
teritorial: 

- Aparatul central - exercită conducerea și coordonarea întregii activități la nivelul 
Inspectoratului General pentru Imigrări; 

- Structurile teritoriale – pe linie de migrație, Inspectoratul General pentru Imigrări 
are în compunere 41 de formațiuni teritoriale la nivelul fiecărui județ și la nivelul 
Municipiului București, precum și două centre pentru cazarea străinilor luați în 
custodie publică (Otopeni și Arad). Pe linie de azil și integrare Inspectoratul 
General pentru Imigrări dispune de 6 Centre Regionale de Proceduri și Cazare 
pentru solicitanții de azil (București, Giurgiu, Maramureș, Timișoara, Galați și 
Suceava). 

Conform art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi 
atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări, cu modificările și completările 
ulterioare, Inspectoratul General pentru imigrări îndeplinește atribuții în domeniul 
migrației și a azilului.  

În domeniul migrației, atribuțiile principale sunt: 
• avizează acordarea vizelor de intrare în România a străinilor conform 

competenţelor legale; 
• aprobă invitaţiile şi cererile de reîntregire a familiei în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul 
străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• acordă autorizaţia de muncă în vederea obţinerii unui drept de şedere în scop de 
muncă, în condiţiile legii; 

• verifică îndeplinirea de către străini a condiţiilor necesare pentru acordarea şi 
prelungirea dreptului de şedere în România, potrivit legii; 

• prelungeşte dreptul de şedere temporară în România a străinilor care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege; 

• acordă dreptul de şedere permanentă în România străinilor care îndeplinesc 
condiţiile legale; 
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• înregistrează rezidenţa pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale 
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, precum şi a membrilor de 
familie ai acestora; 

• acordă rezidenţa permanentă cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European, precum şi membrilor de familie ai acestora; 

• constată, în condiţiile legii, căsătoriile încheiate de convenienţă; 
• anulează ori revocă, după caz, dreptul de şedere sau limitează exercitarea 

dreptului de rezidenţă, în condiţiile legii; 
• întreprinde demersurile legale corespunzătoare pentru clarificarea situaţiei 

juridice a străinilor minori neînsoţiţi; 
• eliberează, în condiţiile legii, documente care atestă identitatea, şederea sau 

rezidenţa, precum şi documente de călătorie; 
• prin lucrătorii anume desemnaţi constată contravenţiile şi aplică sancţiunile 

contravenţionale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

• exercită atribuţiile conferite prin lege cu privire la regimul îndepărtării străinilor 
de pe teritoriul României; 

• face propuneri, în condiţiile legii, de luare şi prelungire a custodiei publice a 
străinilor care nu pot fi îndepărtaţi în termen de 24 de ore; 

• acordă, în condiţiile legii, tolerarea rămânerii temporare a străinilor pe teritoriul 
României; 

• gestionează şi coordonează activităţile desfăşurate în centrele de cazare a 
străinilor luaţi în custodie publică; 

• instituie, în condiţiile legii, interdicţii de intrare în România; 
• pune în executare hotărârile de declarare ca persoane indezirabile; 
• transmite trimestrial Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse situaţia 

statistică a autorizaţiilor de muncă, a permiselor de şedere în scop de muncă şi a 
certificatelor de înregistrare a cetăţenilor Uniunii Europene care desfăşoară 
activităţi dependente pe teritoriul României; 

• confirmă statutul de rezident al străinilor incluşi pe lista de participanţi prevăzută 
de art. 110 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi autenticitatea 
datelor prezentate în acest document de călătorie. 
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În domeniul azilului, atribuțiile principale sunt: 
• primeste, înregistreaza si solutioneaza, în etapa administrativa, cererile de azil 

depuse la structurile sale teritoriale sau la alte organe ale Ministerului Afacerilor 
Interne; 

• primeste si transmite instantelor judecatoresti competente plângerile formulate 
de solicitantii de azil, în temeiul prevederilor Legii nr. 122/2006 privind azilul în 
România, cu modificarile ulterioare; 

• pune la dispozitie instantelor judecatoresti, în copie, actele care au stat la baza 
pronuntarii hotarârilor atacate în domeniul azilului; 

• este parte în procesele care au ca obiect cereri de azil; 
• initiaza procedura prevazuta de legea româna pentru numirea unui reprezentant 

legal în cazul solicitantilor de azil minori neînsotiti si le asigura acestora protectia 
necesara pâna la numirea unui reprezentant legal; 

• decide cu privire la acordarea accesului pe teritoriul României al solicitantilor de 
azil care au depus cererea de azil în punctele de control pentru trecerea frontierei 
de stat; 

• poate decide cu privire la retrimiterea strainului într-o tara terta sigura, în 
conditiile prevazute de Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu 
modificarile ulterioare; 

• trimite si analizeaza cererile de preluare/reprimire a unor solicitanti de azil si 
efectueaza, în colaborare cu Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, 
transferul solicitantilor de azil catre tarile terte sigure; 

• asigura accesul la asistenta medicala în conditiile legislatiei referitoare la azil si 
regimul juridic al strainilor; 

• întocmeste si transmite Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse 
documentele necesare pentru plata ajutoarelor materiale ce se acorda 
persoanelor care au obtinut o forma de protectie în România; 

• consulta Ministerul Afacerilor Externe pentru stabilirea tarilor de origine sigure si a 
tarilor terte sigure; 

• primeste, analizeaza, prelucreaza si gestioneaza informatiile referitoare la situatia 
din tarile de origine ale solicitantilor de azil. 
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 Serviciul de supraveghere și control al trecerii frontierei de stat, de prevenire 
și combatere a migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere și de 
asigurare a ordinii publice în zona de competență a Poliţiei de Frontieră Române

Astfel cum rezultă din prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 104/2001 
privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, cu modificările și 
completările ulterioare, competențele Poliției de Frontieră Române se exercită la nivel 
central și prin structuri teritoriale.  

Potrivit dispozițiilor art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind 
organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, cu modificările și completările 
ulterioare, Poliția de Frontieră Română se organizează: 

 

 

 

Structura organizatorică a Poliției de Frontieră Române este următoarea: Structura organizatorică a Poliției de
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Potrivit dispozițiilor art. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind 
organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, cu modificările și completările 
ulterioare, structura organizatorică a Poliției de Frontieră Române include și unități sau 
instituții de învățământ și centre de pregătire profesională.  

Principalele atribuții ale Poliției de Frontieră Române, astfel cum sunt prevăzute de 
art. 21 și art. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind 
organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, sunt următoarele: 

• execută supravegherea şi controlul la trecerea frontierei de stat a României, 
previne şi combate migraţia ilegală şi criminalitatea transfrontalieră în zona de 
competenţă, precum şi orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat; 

• apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea publică 
şi privată, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi comunităţii; 

• realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele 
de trecere deschise traficului internaţional, la intrarea în şi la ieşirea din zonele 
libere, în punctele de mic trafic şi treceri simplificate sau în alte locuri, după caz, 
potrivit legii; 

• asigură derularea fluentă, corectă şi civilizată a traficului de călători şi mărfuri 
prin punctele de trecere a frontierei de stat, împreună cu celelalte autorităţi care 
au, potrivit legii, competenţe de control privind trecerea frontierei de stat; 

• asigură controlul trecerii peste frontiera de stat, în condiţiile legii, a armelor, 
muniţiilor, armelor de panoplie şi de autoapărare, muniţiilor aferente acestora, 
substanţelor explozive şi a dispozitivelor încărcate cu substanţe toxice ori 
radioactive; 



 
 

114 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

• supraveghează, prin observare directă permanentă, spaţiul aerian adiacent 
frontierei de stat şi mării teritoriale; 

• asigură aplicarea prevederilor tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor 
cu privire la frontiera de stat şi la controlul trecerii frontierei, încheiate de 
România cu statele vecine, cu alte state, cu organizaţii internaţionale sau 
regionale; 

• încheie tratate, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi documente 
de cooperare internaţională, cu autorităţi similare din alte state, în domeniile 
specifice de activitate, cu respectarea legislaţiei interne şi a normelor de drept 
internaţional relevante; 

• asigură supravegherea, întreţinerea şi controlul semnelor de frontieră; 
• organizează şi realizează cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu 

organele similare ale statelor vecine, ale altor state sau comunităţi de state, 
conform înţelegerilor bi- sau multilaterale la care România este parte; 

• organizează acţiuni pentru descoperirea şi identificarea persoanelor care au 
încălcat sau despre care se deţin date că intenţionează să încalce normele 
regimului juridic al frontierei de stat, precum şi alte prevederi legale stabilite în 
competenţă; 

• culege, stochează, prelucrează, valorifică şi face schimb de date şi informaţii, în 
condiţiile stabilite de lege pentru Poliţia Română, în scopul exercitării atribuţiilor 
legale, cu autorităţile publice interesate, pe bază de protocol, şi cu organisme 
similare din alte state, pe baza înţelegerilor la care România este parte; 

• constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale, potrivit legii; 
• coordonează activităţile personalului celorlalte instituţii sau ale operatorilor 

economici care, potrivit legii, îşi desfăşoară activitatea în punctul de trecere a 
frontierei de stat, în legătură cu trecerea frontierei de stat, şi urmăreşte 
respectarea legii de către întregul personal din punctul de trecere; 

• asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în punctele de trecere a frontierei de 
stat, iar la solicitarea altor autorităţi ale statului participă la astfel de acţiuni în 
localităţile din zona de frontieră; 

• participă, împreună cu alte formaţiuni ale Ministerului Afacerilor Interne, în 
colaborare cu forţe ale Ministerului Apărării Naţionale, cu unităţi de protecţie 
civilă şi cu alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a 
persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, 
calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor 
provocate de astfel de evenimente; 
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• participă, împreună cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului şi cu 
organele de frontieră ale statelor vecine, după caz, la luarea măsurilor necesare 
pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a producerii daunelor, precum şi, în caz 
de accidente care afectează factorii de mediu, la eliminarea efectelor acestora; 

• efectuează, prin laboratoarele şi experţii proprii acreditaţi la nivelul Poliţiei de 
Frontieră Române, constatări tehnicoştiinţifice şi expertize criminalistice, dispuse 
conform normelor legale în vigoare; 

• organizează şi coordonează, prin Punctul Naţional de Contact Frontex din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, activităţi sub egida Agenţiei 
Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale 
Statelor Membre ale Uniunii Europene, pe teritoriul României; 

• participă cu poliţişti de frontieră şi cu echipamente tehnice puse la dispoziţia 
Agenţiei Frontex în operaţiunile/proiectele comune organizate de către Agenţia 
Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene; 

• desfăşoară activităţi pentru constatarea faptelor penale şi, prin organele de 
cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, 
efectuează cercetări în legătură cu acestea, conform legii; 

• supraveghează şi asigură respectarea drepturilor statului român în apele din zona 
de competenţă; 

• previne şi combate pirateria, acţiunile teroriste şi faptele circumscrise crimei 
organizate în apele aflate sub jurisdicţia statului român; 

• execută, direct sau împreună cu autoritatea vamală, controlul navelor şi 
ambarcaţiunilor despre care se deţin date şi informaţii ca desfăşoară activităţi 
ilegale în zona de competenţă ori sunt surprinse desfăşurând asemenea activităţi; 

• execută controlul navelor şi al ambarcaţiunilor împreună cu unităţile teritoriale 
pentru protecţia mediului în caz de evacuare a apelor uzate în emisar sau în caz 
de producere a unei poluări accidentale; 

• participă la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului 
cinegetic şi piscicol natural, prin prevenirea şi combaterea vânatului şi pescuitului 
ilegal, precum şi a exploatării ilegale a altor resurse biologice şi nebiologice din 
apele aflate în zona de competenţă; 

• caută navele aflate în pericol în apele din zona de competenţă şi în marea libera şi 
participa la salvarea echipajelor acestora în caz de necesitate, iar la solicitare 
desfăşoară acţiuni de salvare a navelor şi a încărcăturii lor, conform dreptului 
maritim internaţional; 
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• execută supravegherea şi participa la controlul pentru respectarea normelor 
privind ordinea şi siguranţa navigaţiei în apele din zona de competenţă şi în 
porturi, în colaborare cu organele zonale ale căpităniilor de port; 

• interzice, direct sau cu participarea, la cerere, a unităţilor de nave ale 
Ministerului Apărării Naţionale, accesul navelor străine în anumite zone, sectoare 
sau raioane ale marii teritoriale şi căilor navigabile fluviale aflate sub jurisdicţia 
statului român, prin suspendarea temporară a dreptului de trecere inofensivă, 
conform legii; 

• asigură protecţia şi participă la apărarea obiectivelor de importanță deosebită 
aflate în apele din zona de competenţă, în colaborare cu unităţile de nave ale 
Ministerului Apărării Naţionale, cu alte forțe, în conformitate cu planurile 
aprobate din timp. 

 Serviciul public de apărare a ordinii și liniștii publice, a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, de 
prevenire și descoperire a infracțiunilor, de protecție a instituțiilor 
fundamentale ale statului și de combatere a actelor de terorism prestat de 
Jandarmeria Română 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările și completările ulterioare, 
Jandarmeria Română este organizată pe principii militare, ca sistem unitar de forțe și 
mijloace dispus conform organizării administrativ-teritoriale a țării.  

În structura organizatorică a Jandarmeriei Române sunt incluse următoarele: 
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Principalele atribuții ale Jandarmeriei Române sunt următoarele: 
• apără, prin mijloacele şi metodele prevăzute de lege, viaţa, integritatea corporală 

şi libertatea persoanei, proprietatea publică şi privată, interesele legitime ale 
cetăţenilor, ale comunităţii şi ale statului; 

• execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, 
demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, 
comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, 
precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care 
implică aglomerări de persoane;  
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• execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin 
orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare; 

• execută, la solicitarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, pe baza 
planurilor de cooperare, misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice în 
punctele de control pentru trecerea frontierei de stat; 

• execută, pe baza planurilor de cooperare aprobate de ministrul afacerilor interne, 
misiuni de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea 
infracţiunilor în staţiuni montane şi pe trasee turistice din zona acestora, precum 
şi pe litoralul Mării Negre, în Delta Dunării ori în staţiuni balneare sau în alte zone 
de interes operativ;  

• execută, în cooperare cu instituţiile abilitate ale statului, misiuni de asigurare a 
ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale sau al altor activităţi la care participă 
înalţi demnitari români sau străini pe teritoriul României, în zona obiectivelor şi a 
locurilor de desfăşurare a activităţilor; 

• execută, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor competente, misiuni de 
urmărire şi prindere a evadaţilor, dezertorilor şi a altor persoane despre care 
există date şi indicii temeinice că intenţionează să săvârşească sau au săvârşit 
infracţiuni ori care se sustrag măsurii arestării preventive sau executării 
pedepselor privative de libertate; 

• execută misiuni de intervenţie antiteroristă la obiectivele aflate în 
responsabilitatea jandarmeriei sau pentru capturarea şi neutralizarea persoanelor 
care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguranţa 
persoanelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale; 

• asigură, în condiţiile legii, paza sau protecţia şi apărarea obiectivelor, a bunurilor 
şi valorilor de importanţă deosebită, stabilite prin hotărâre a Guvernului, şi a 
obiectivelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, stabilite prin ordin al 
ministrului afacerilor interne; 

• asigură, în condiţiile legii, paza sau protecţia transportului unor valori importante, 
precum şi a transportului armelor, muniţiilor, materialelor explozive, 
stupefiantelor, substanţelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau 
substanţe periculoase, definite astfel prin lege; 

• participă, în cooperare cu celelalte instituţii ale statului abilitate prin lege, la 
misiuni de prevenire şi neutralizare a actelor teroriste pe teritoriul României; 

• participă, împreună cu alte instituţii abilitate, la supravegherea, controlul şi 
asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi piscicol natural, a fondului 
silvic şi de protecţie a mediului, prin măsuri specifice de prevenire şi combatere a 
oricăror încălcări ale prevederilor normelor legale; 
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• participă la protecţia corespondenţei secrete pe timpul transportului acesteia pe 
întreg teritoriul României;  

• participă la limitarea şi înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, 
tehnologice, de mediu sau complexe; 

• participă, în condiţiile legii, la misiuni în afara teritoriului statului român, cu 
efective şi tehnica din dotare, la activităţi de instruire, la constituirea forţelor 
internaţionale destinate îndeplinirii unor misiuni în cadrul acţiunilor de prevenire 
a conflictelor şi gestionării situaţiilor de criză, de întărire - consiliere, asistenţă, 
formare, control - a forţelor de ordine locale sau de substituţie a acestora în toate 
domeniile lor de activitate; 

• asigură măsuri de ordine şi de protecţie a zonelor în care s-a produs sau există 
pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situaţii de 
urgenţă ce pun în pericol viaţa, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile 
acestora; 

• constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii; 
• efectuează, în condiţiile legii, acte necesare începerii urmăririi penale pentru 

infracţiunile constatate pe timpul executării misiunilor specifice, potrivit 
prevederilor art. 61 din Codul de procedură penală; 

• desfăşoară activităţi de cercetare şi documentare în vederea constituirii bazei de 
date de interes operativ, necesară executării misiunilor specifice, cu persoanele 
cunoscute cu antecedente în comiterea de acte de dezordine cu prilejul unor 
manifestări publice, cu cele cunoscute ca aparţinând unor grupuri cu 
comportament huliganic, precum şi cu alte informaţii de interes operativ necesare 
executării misiunilor; 

• la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situaţii care nu suferă amânare, la 
propunerea inspectorului general, ministrul afacerilor interne poate aproba 
asigurarea temporară a protecţiei unor persoane, obiective, bunuri, valori şi 
transporturi speciale, altele decât cele stabilite prin hotărâre a Guvernului, în 
condiţiile legii. 

• răspunde solicitării magistratului de a participa, împreună cu acesta, la efectuarea 
unor acte procedurale. 
 

Atribuțiile specifice ale Jandarmeriei Române pe timpul stării de asediu, la mobilizare 
și în timp de război sunt următoarele: 

• execută paza, protecţia şi apărarea obiectivelor stabilite de autorităţile militare, 
altele decât cele la care se asigură pază militară în timp de pace;  
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• participă la descoperirea, capturarea sau la neutralizarea inamicului desantat ori 
debarcat pe teritoriul ţării, în locurile de dispunere a unităţilor sau subunităţilor 
de jandarmi; 

• participă la apărarea unor localităţi;  
• asigură paza bunurilor aparţinând domeniului public sau privat, în cazurile de 

evacuare impuse de acţiunile inamicului;  
• participă la acţiunile de înlăturare a efectelor loviturilor executate de către 

inamic din aer, cu mijloace de nimicire în masă, incendiare sau clasice; 
• execută, în cooperare cu alte forţe abilitate, acţiuni pentru descoperirea, 

capturarea sau neutralizarea elementelor paramilitare care activează pe teritoriul 
naţional; 

• participă la acţiuni de evacuare a populaţiei, control şi îndrumare a circulaţiei, de 
escortare a prizonierilor de război şi pază a acestora în obiective din zona 
interioară, de dirijare şi îndrumare a refugiaţilor, pază şi apărare a unor zone cu 
destinaţie specială; 

• participă la anunţarea şi trimiterea la celelalte unităţi ale Ministerului Afacerilor 
Interne a personalului necesar pentru completarea acestora, în condiţiile legii; 

• cooperează cu celelalte componente ale sistemului de apărare şi securitate 
naţională pentru asigurarea şi protecţia mobilizării şi participă la asigurarea 
punerii în aplicare a ordonanţelor militare, potrivit legii.  

 Serviciul public de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de 
droguri și de asistență integrată a consumatorilor 

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, 
menționează în art. 30 alin. (2) ca și categorie a serviciilor sociale pe cea a serviciilor 
sociale destinate persoanelor cu diferite adicții (respectiv consum de alcool, droguri, alte 
substanțe toxice, internet, jocuri de noroc). De asemenea, în alin. (6) al aceluiași articol 
precizează că serviciile având ca beneficiari persoane dependente de droguri fac parte 
din serviciile acordate în regim special cu eligibilitate și accesibilitate extinsă, care 
vizează măsuri preventive care se oferă în regim de birocrație redusă și un set de servicii 
sociale, care vor fi accesate de beneficiari doar în condițiile păstrării anonimatului.  

Spre deosebire de serviciile sociale cu alte categorii de beneficiari care sunt acordate în 
regim special, precum, de exemplu, cele cu beneficiari victime ale violenței în familie, 
pentru serviciile de asistență integrată a consumatorilor de droguri Legea nr. 292/2011 a 
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asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare nu prevede responsabilități 
în sarcina autorităților administrației publice locale. Totodată, astfel de responsabilități 
nu sunt prevăzute nici de legea specială, respectiv Legea nr. 143/2000 privind prevenirea 
și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Autoritățile administrației publice locale sunt totuși menționate printre entitățile 
responsabile cu realizarea anumitor activități pentru atingerea obiectivelor specifice 
legate de asistența consumatorilor de droguri în Planul de acțiune pentru implementarea 
Strategiei naționale antidrog în perioada 2013-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei națioale antidrog 2013-2020 și a Planului de 
acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-
2020. Printre aceste activități se numără următoarele: 

• Integrarea programelor terapeutice pentru consumatorii de droguri în oferta de 
servicii a rețelei publice de sănătate, a serviciilor sociale și a serviciilor ANA în 
vederea reintegrării sociale a acestora și/sau prevenirii excluziunii sociale; 

• Consolidarea circuitului integrat de asistență prin dezvoltarea resurselor de 
asistență/centre, publice și private, adaptat nevoilor de asistență identificate prin 
evaluările anuale; 

• Înființarea de centre pentru furnizarea de servicii ocupaționale, de ergoterapie și 
de asistență psihosocială, de orientare și formare profesională pentru consumatorii 
de droguri aflați în circuitul integrat de asistență în vederea asimilării 
cunoștințelor, deprinderilor și abilităților care facilitează includerea pe piața 
muncii; 

• Dezvoltarea de centre rezidențiale (comunități terapeutice și altele) care 
urmăresc scoaterea temporară a consumatorului din mediul social cu risc crescut 
de consum, creșterea factorilor psihosociali de protecție, reconfigurarea personală 
pe direcția menținerii abstinenței și funcționalității sociale; 

• Crearea de locuințe protejate pentru consumatorii de droguri aflați în procesul 
menținerii abstinenței și reintegrării socio-profesionale.  

Alături de autoritățile administrației publice locale și centrale este menționată printre 
responsabili pentru activitățile de mai sus și societatea civilă.  

În art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, se menționează 
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că autoritățile administrației publice locale au obligația să sprijine derularea programelor 
de prevenire a consumului de droguri. Această mențiune nu poate însă fi considerată 
suficientă pentru a susține existența unor competențe partajate în ceea ce privește 
activitatea de prevenire a consumului de droguri.  

Având în vedere cele expuse anterior, se poate infera că rolul autorităților administrației 
publice locale în asigurarea asistenței integrate a consumatorilor de droguri se rezumă la 
cel de furnizor public de servicii pentru consumatori, în condițiile art. 27 – 31 din 
Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 
ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare.  
În acest context, competențele privind asigurarea furnizării serviciului de prevenire și 
combatere a traficului și consumului ilicit de droguri și de asistență integrată a 
consumatorului se exercită la nivel central și prin structurile teritoriale ale Agenției 
Naționale Antidrog.  

Instrumentele de implementare a politicilor în domeniul prevenirii și combaterii 
consumului ilicit de droguri și al asistenței integrate a consumatorilor includ în primul 
rând programele naționale și programele de interes național de prevenire și asistență 
medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri. Potrivit prevederilor art. 23 
din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit 
de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aceste programe se 
elaborează de către Agenția Națională Antidrog, în colaborare cu alte instituții și 
organizații, și se aprobă de către Guvern. În prezent se derulează programele aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului național de 
prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-
2018 și prin Hotărârea Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes 
național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de 
droguri 2015-2018.  

Programele naționale de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a 
consumatorilor de droguri se implementează, se monitorizează și se evaluează de către 
Agenția Națională Antidrog, în calitate de coordonator național al politicilor publice în 
domeniu. 
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Programele de interes național se implementează de către entități aparținând societății 
civile cu responsabilități în domeniul antidrog, monitorizate și evaluate de Agenția 
Națională Antidrog.  

Agenția Națională Antidrog, în colaborare, după caz, cu Ministerul Sănătății, Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Justiţiei elaborează programe psihologice și 
sociale. Programele terapeutice sunt elaborate de către Ministerul Sănătății.  

Măsurile medicale și educative sau programele care vor fi aplicate consumatorilor de 
droguri în penitenciare sunt stabilite prin ordin comun al ministrului justiției și 
ministrului sănătății.  

În conformitate cu dispozițiile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2011 privind 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog, cu modificările și completările 
ulterioare, în cadrul ANA sunt înființate structuri regionale (CRPECA), fără personalitate 
juridică, care pot avea în componență unul sau mai multe centre de prevenire, evaluare 
și consiliere antidrog (CPECA). În cadrul acestor centre, pe baza evaluării psihologice și 
sociale a persoanelor incluse într-un program integrat de asistență a persoanelor 
consumatoare de droguri, se stabilesc programele psihologice și sociale individualizate.  

Acordarea serviciilor în cadrul programului se realizează în mod integrat și continuu, prin 
intermediul managementului de caz. Acesta se realizează în condițiile Deciziei MAI-ANA 
nr. 16/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de 
caz în domeniul asistenţei consumatorului de droguri.  

Conform art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările 
ulterioare, etapele procesului de acordare a serviciilor de asistență medicală, psihologică 
și socială sunt următoarele: 
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Solicitarea pentru acordarea serviciilor se adresează centrelor de prevenire, evaluare și 
consiliere antidrog din cadrul ANA sau altui furnizor de servicii de asistență, acreditat ca 
furnizor de servicii sociale și autorizat de Agenția Națională Antidrog în condițiile 
Ordinului MSP/MMFES/MIRA nr. 1389/2008 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei 
de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a 
Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de 
servicii pentru consumatorii de droguri, cu modificările și completările ulterioare.  

În situația în care solicitarea pentru acordarea de servicii de asistență se adresează unui 
alt furnizor de servicii de asistență, acesta fie va realiza procesul de acordarea a 
serviciilor, cu consultarea centrului de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, în 
măsura în care are resursele necesare, fie va îndruma consumatorul către un centru, 
dacă în urma evaluării consumatorului constata că nu dispune de resursele necesare 
îndeplinirii planului individualizat de asistență. În primul caz, furnizorul de servicii are 
obligația să transmită CPECA raportul de evaluare, acordul de asistență medicală, 
psihologică și socială, planul individualizat de asistență, raportul de evaluare a evoluției, 
precum și recomandările făcute, la finalizarea serviciilor furnizate, pentru continuarea 
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programului. La finalizarea serviciilor, consumatorul este îndrumat către un CPECA, în 
vederea asigurării managementului de caz.  

Furnizorii de servicii de asistență pentru consumatori pot încheia convenții de 
parteneriat, contracte și contracte-cadru de servicii medicale.  

Tipurile de centre prevăzute de art. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările și 
completările ulterioare, sunt următoarele: 

 

Anumite tipuri de centre și servicii sunt prevăzute și de Hotărârea Guvernului 867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru 
de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările 
ulterioare, după cum urmează: 
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Evidența centralizată a consumatorilor incluși în circuitul terapeutic se gestionează de 
către Observatorul Român de Droguri și Toxicomanii, din cadrul Agenției Naționale 
Antidrog.  

Principalele atribuții ale Agenției Naționale Antidrog în ceea ce privește asigurarea 
furnizării serviciului public de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de 
droguri și de asistență integrată a consumatorilor, în conformitate cu art. 3 din 
Hotărârea Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției 
Naționale Antidrog, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele: 

• elaborează, pe baza propunerii instituţiilor cu atribuţii în domeniu, proiectul 
Strategiei naţionale antidrog şi planul său de acţiune şi le supune spre aprobare 
Guvernului; 

• asigură coordonarea activităţii desfăşurate de instituţiile, organizaţiile 
guvernamentale implicate în realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia 
naţională antidrog; 

• colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în scopul realizării obiectivelor 
prevăzute în Strategia naţională antidrog; 

• monitorizează activităţile desfăşurate de instituţiile publice cu atribuţii în 
implementarea Strategiei naţionale antidrog şi evaluează ori de câte ori se impune 
stadiul realizării acesteia; 

• colectează, stochează, procesează şi analizează date şi informaţii cu caracter 
personal şi statistic în domeniul său de competenţă, în condiţiile legii; 
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• efectuează studii, cercetări şi analize privind evoluţia fenomenului traficului şi 
consumului ilicit de droguri; 

• întocmeşte anual, pe baza datelor furnizate, raportul naţional privind evoluţia şi 
nivelul traficului şi consumului ilicit de droguri, pe care îl înaintează, prin 
Ministerul Afacerilor Interne, Guvernului României şi organismelor internaţionale 
abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, în 
conformitate cu acordurile ratificate de România;  

• îndeplineşte rolul de punct focal naţional în Reţeaua europeană de informaţii 
privind drogurile şi toxicomania (Reitox), conform Regulamentului (CE) nr. 
1.920/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie; 

• stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor în baza 
ghidurilor şi recomandărilor europene, în vederea furnizării de informaţii 
comparabile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene; 

• gestionează anual Acordul de finanţare cu Observatorul European pentru Droguri şi 
Toxicomanii şi asigură implementarea acestuia; 

• gestionează sistemul de înregistrare pentru Registrul unic codificat privind 
consumatorii de droguri; 

• furnizează, prin structurile teritoriale, servicii integrate de asistenţă medicală, 
psihologică şi socială, precum şi servicii de prevenire; 

• elaborează, fundamentează, implementează, finanţează, monitorizează şi 
evaluează programul naţional şi programul de interes naţional de prevenire şi 
asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri, precum şi 
alte programe în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri; 

• monitorizează operaţiunile cu precursori, conform legii, şi constituie punct 
naţional focal privind precursorii de droguri; 

• asigură legătura cu organismele şi organizaţiile internaţionale şi europene cu 
atribuţii în domeniu, precum şi reprezentarea în cadrul acestora; 

• asigură schimbul de informaţii în cadrul Sistemului european de avertizare rapidă 
timpurie (EWAS); 

• propune, prin Ministerul Afacerilor Interne, modificarea legislaţiei în domeniul său 
de activitate; 

• elaborează şi implementează, inclusiv prin colaborare cu instituţiile de 
specialitate, programe de formare pentru personalul propriu, al altor structuri din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi al instituţiilor sau entităţilor 
partenere cu atribuţii în implementarea Strategiei naţionale antidrog; 
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• participă la aplicarea dispoziţiilor privind regimul juridic al plantelor, substanţelor 
şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, prin personal anume împuternicit, 
potrivit legii. 

 Serviciul public de informare a cetățenilor cu privire la măsurile de prevenire 
a traficului de persoane 

Conform art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, Agenţia Naţională 
împotriva Traficului de Persoane are următoarele atribuții principale: 

• elaborează, pe baza propunerilor instituţiilor cu atribuţii în domeniu, proiectul 
Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane care se supune spre aprobare 
Guvernului; 

• monitorizează şi evaluează activităţile desfăşurate de instituţiile publice cu 
atribuţii în domeniul traficului de persoane, în raport cu obiectivele prevăzute în 
planurile de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale; 

• asigură coordonarea activităţilor de colaborare desfăşurate de instituţiile publice 
cu organizaţiile neguvernamentale pentru realizarea obiectivelor din Strategia 
naţională; 

• elaborează proiectele standardelor naţionale în domeniu, împreună cu instituţiile 
publice şi organizaţiile neguvernamentale implicate, pe care le supune aprobării 
Guvernului, în condiţiile legii; 

• stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului traficului de 
persoane; 

• colectează, stochează, procesează şi analizează date şi informaţii cu caracter 
personal şi statistic în domeniul său de competenţă; 

• efectuează studii şi cercetări privind diagnoza şi evoluţia fenomenului traficului de 
persoane; 

• facilitează schimbul de date şi informaţii cu caracter statistic între instituţiile cu 
competenţe în domeniu, din ţară şi din străinătate; 

• formulează propuneri pentru modificarea şi completarea legislaţiei în domeniul 
său de activitate; 

• elaborează răspunsurile la chestionare, precum şi rapoartele de ţară în domeniul 
traficului de persoane; 
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• dezvoltă programe proprii pentru realizarea activităţilor de prevenire a traficului 
de persoane şi de acordare a asistenţei victimelor traficului de persoane şi 
sprijină, la cerere, programele în derulare; 

• întocmeşte în colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, 
pe baza datelor furnizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, Raportul 
anual privind evoluţia traficului de persoane, care se supune spre aprobare 
Guvernului, şi formulează recomandări instituţiilor cu atribuţii în domeniu cu 
privire la dezvoltarea politicilor antitrafic; 

• elaborează şi fundamentează programe de interes naţional privind prevenirea 
traficului de persoane şi asistenţa acordată victimelor acestuia în vederea 
reintegrării sociale; 

• gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru 
finanţarea programelor din domeniul său de activitate; 

• sprijină activitatea de informare privind drepturile persoanelor, victime ale 
traficului, atât în ţară, cât şi în străinătate; 

• sprijină, la cerere, instituţiile publice pentru obţinerea resurselor necesare 
desfăşurării activităţilor specifice şi furnizează, la cerere, date statistice necesare 
planificării activităţilor proprii pentru reducerea fenomenului traficului de 
persoane; 

• desfăşoară activităţi de cooperare internaţională în domeniul său de competenţă, 
monitorizează şi evaluează activităţile de cooperare internaţională desfăşurate de 
instituţiile publice în conformitate cu obiectivele Strategiei naţionale; 

• asigură reprezentarea în grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, 
precum şi în organizaţii internaţionale în domeniul de competenţă, sub 
coordonarea structurii de specialitate a Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

 Serviciul public de control privind deținerea, portul şi folosirea armelor, 
pieselor şi munițiilor precum şi cu privire la operațiunile cu arme şi muniţii 

Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările 
și completările ulterioare stabileşte competenţele generale ale Poliţiei Române în 
privinţa regimului armelor şi muniţiilor. Această competenţă este reluată şi în legea 
specială. Astfel, conform art. 3 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor, cu modificările și completările ulterioare, Poliția Română este autoritatea 
publică responsabilă de furnizarea acestui serviciu public. În aplicarea celor două legi 
care stabilesc regimul armelor și munițiilor, au fost adoptate două hotărâri ale 



 
 

130 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Guvernului – Hotărârea Guvernului nr. 1914/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor și Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Articolul 10, alin. (1), (2) al Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, 
cu modificările și completările ulterioare stabileşte că dreptul de procurare, de deţinere 
sau de port şi folosire a armelor letale/neletale suspuse autorizării se dobândeşte de la 
data emiterii de către autorităţile competente a autorizaţiei de procurare a armei sau, 
după caz, a permisului de armă, iar autoritățile trebuie să le întregistreze pe acestea, 
dar și pe cele neletale nesupuse autorizării pentru ca acestea să poate fi utilizate 
ulterior. Acest articol și autoritatea ce derivă din el către Poliția Română, sunt validate 
prin art. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, 
cu modificările și completările ulterioare, care autorizează Inspectoratul General al 
Poliției Române și structurile sale de specialitate de la nivel central și teritorial/local să 
elibereze permise pentru ca persoanele fizice și juridice să procure, să dețină, să poarte 
și să folosească arme letale/neletale, apoi să verifice și să supravegheze traficul și 
activitățile specifice acestor autorizații.44 

În cazul acestui serviciu public, organele Poliției de Frontieră eliberează adeverinţă de 
introducere în ţară a armelor neletale, iar în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile 
legale nu se permite introducerea lor pe teritoriul țării.  

În cazul transferului din țară a vreunei arme de foc, letale sau munițiilor, organele de 
poliţie competente eliberează permisul de transfer în străinătate către un stat membru 
al Uniunii Europene după trecerea unui termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii 
cererii, dar nu mai târziu de 30 zile, iar în cazul armelor neletale, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data depunerii cererii, organele de poliţie competente eliberează 
autorizaţia de transfer fără acord prealabil a armelor şi muniţiilor neletale în România.45 
În situaţia în care din datele certe existente la organele competente rezultă că 
operaţiunile de transfer pentru care s-a acordat autorizaţie de transfer fără acord 

    

44 Art. 10 din Legea nr. 295/2004 și Art. 1 din H.G 130/2005 
45 Art. 10, Art. 22, Art. 28, Art. 38 din H.G nr. 1914/2006 
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prealabil prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi 
integritatea corporală a persoanelor, organul de poliţie competent va dispune măsura 
suspendării autorizaţiei de transfer.46 

Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările 
și compeltările ulterioare, prevede în art. 26 ca unitățile de poliție să asigure 
executarea controalelor tehnice şi intervenţiilor pirotehnice pentru prevenirea, 
descoperirea şi neutralizarea dispozitivelor explozive amplasate în scopul tulburării 
ordinii publice, vătămării integrităţii corporale, sănătăţii persoanelor sau provocării de 
daune proprietăţii publice ori private, direct sau în cooperare cu alte instituţii abilitate. 
Prin urmare autorizează și activități precautive pentru constatarea faptelor penale şi 
efectuează cercetări în legătură cu acestea, constată contravenții și aplică sancțiuni 
contravenționale.47 

Unitățile de poliție au atribuția de a-și exercita controlul asupra deţinerii, portului şi 
folosirii armelor şi muniţiilor, a materialelor explozive, asupra modului în care se 
efectuează operaţiunile cu arme, muniţii şi materii explozive, precum şi asupra 
funcţionării atelierelor de reparat arme şi asupra poligoanelor de tir48, sarcină similară cu 
ceea ce se regăsește și în art. 10 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor, cu modificările și completările ulterioare și art. 1 din Hotărârea Guvernului 
nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. Următorul alineat al art. 26 prevede 
supravegherea și controlul asupra respectării regimului materialelor radioactive şi 
nucleare, substanţelor toxice şi stupefiante, precum şi asupra altor obiecte şi materii 
supuse autorizării. 

    

46 Art. 39 din H.G nr. 1914/2006 
47 Art. 26, alin. (1), (2), (3) din Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române 
48 Art. 26, alin. (5) din Legea 218/2002 
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 Serviciul public de asigurare a desfășurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei 
pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a 
sănătaţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public 

În privința serviciului circulație și drumuri publice, competențele autorităților 
implicate sunt regăsite în mai multe acte normative de tipul ordonanțelor de urgență, 
hotărârilor și ordinelor de ministru. De exemplu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările 
ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța 81/2000 privind 
certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind 
siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin 
inspecția tehnică periodică, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 
2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor 
înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, 
protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia 
tehnică periodică - RNTR, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 
141/2014 privind evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate 
conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, Legea nr. 155/2010 a poliției locale, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Astfel autoritatea publică competentă cu frunizarea acestui serviciu de ordine publică 
este în Poliția Română prin direcțiile sale cu atribuții pe supravegherea traficului rutier și 
a drumurilor destinate publicului, cu furnizare directă de către Poliția Rutieră, în 
colaborare cu Registrul Auto Român, autoritățile administrației publice locale ce au în 
subordine poliția locală și ministere. Temeiurile legale pe baza cărora funcționează 
aceste structuri responsabile cu circulația și drumurile publice, sunt art. 1 alin. (3), art. 
2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 7 din Legea nr. 155/2010 a 
poliției locale, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, Ministerul 
Afacerilor Interne reprezintă autoritatea centrală de reglementare și finanțare. 
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Poliția Română - Poliția Rutieră 

Conform art. 177 din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, polițiștii 
rutieri din cadrul Poliției Române au în atribuții: îndrumarea, supravegherea și controlul 
respectării normelor privind circulația pe drumurile publice și luarea măsurilor legale în 
cazul abaterii de la acestea. Art. 223 din aceeași hotărâre a guvernului atribuie Poliției 
Rutiere sarcina de a asigura însoțirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate. 

Art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare atribuie Poliției Rutiere și 
personalului desemnat de aceasta controlul circulaţiei vehiculelor aparţinând instituţiilor 
din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Poliția Rutieră poate 
dispune, fără acordul administratorului drumului public, măsuri temporare de restricţie a 
circulaţiei pe drumurile publice, iar constatarea defecţiunilor tehnice ale vehiculelor, 
verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face tot de 
către aceasta, împreună cu instituţiile abilitate de lege.49 

Poliția Rutieră ține, deasemenea, evidența permiselor de conducere reţinute şi a 
sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori 
tramvaie în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne și poate retrage 
permisul de conducere al persoanelor declarate inapte medical sau psihologic pentru a 
conduce autovehicule ori tramvaie. Astfel, Poliția Rutieră are dreptul suspendării 
exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului oricăror participanți la trafic 
ce nu respectă normele legale, aplicându-se și în cazul în care împotriva titularului 
acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o 
faptă săvârşită pe teritoriul altui stat, în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană cu 
privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un 
vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea 
nr. 126/1997, pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la efectele 
internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, 
adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976.50  

    

49 Art. 4, Art. 5, alin. (8), Art. 10, alin. (2) din O.U.G 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
50 Art. 22, alin. (8), Art. 28, Art. 97, alin. (4), Art. 115, alin. (1), (2) din O.U.G 195/2002 
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În cazul neregulilor, organele Poliției Rutiere au competenţa confiscării, sechestrării ori 
reținerii temporare a unor bunuri ori a actelor aferente acestora, precum certificatului 
de înmatriculare sau înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de 
înregistrare a vehiculelor neasigurate, în schimbul unei dovezi, dealfel poate dispune 
ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă. Confiscările se fac 
prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, odată cu aplicarea sancţiunii 
amenzii.51 Polițistul rutier are competenţa de a stabili prezența alcoolului în aerul 
expirat și concentrația acestuia sau testarea preliminară a prezenţei în organism a unor 
substanţe psihoactive cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate, omologate și 
verificate metrologic.52 

 
Autorităţile administraţiei publice locale - Poliţia locală 

Poliția Locală și autoritățile publice locale sau centrale pot desfășura activități rutiere 
sau pot emite reglementări privind circulația pe drumurile publice numai cu avizul 
Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cu respectarea acordurilor şi convenţiilor 
internaţionale la care România este parte. Poliţia Locală se organizează şi funcţionează, 
prin hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, ca un 
compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului 
general sau ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, deci în cazul 
serviciului drumuri publice va respecta reglementările ce țin de poliția rutieră, ca 
autoritate specializată.53 

Articolul 128 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare stabilește atribuțiile 
autorităților administrației publice locale, reprezentate inclusiv prin poliţia locală, în 
cazul serviciului circulației și drumuri publice. Astfel, autorităţile administraţiei publice 
locale sunt obligate în a lua măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună 
a drumurilor pe care le administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a 
acestora, instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a 
echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, întocmesc şi actualizează planurile de 
organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea 

    

51 Art. 64, alin. (1), Art. 76 (2), Art. 96, alin. (5) din O.U.G 195/2002 
52 Art. 88, alin. (3), (4) din O.U.G 195/2002 
53 Art. 1, alin. (4) din O.U.G 195/2002.  Art. 4, alin. (1) din Legea 155/2010 (Legea poliției locale) 
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lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenţei şi siguranţei traficului, precum şi a 
reducerii nivelurilor de emisii poluante.  

Acestea sunt abilitate în a reglementa regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi 
parcare pentru diferite categorii de vehicule, iar în afara autovehiculelor sau vehiculelor 
motorizate, au obligația de a lua măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri 
laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animală, piste pentru 
biciclete, precum şi de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe 
drumurile pe care le administrează. Autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii 
în privința ansamblurilor devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a mai 
circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public astfel poliția 
locală și autoritățile publice locale iau măsuri pentru ridicarea şi depozitarea, în spaţii 
special amenajate, inclusiv pentru vehiculele cu tracţiune animală, depistate circulând 
pe drumurile publice pe care le este interzis accesul. Poliția locală înregistrează şi ţine 
evidenţa vehiculelor nesupuse înmatriculării, iar toate activitățile enumerate mai sus ce 
țin de articolul 128 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt 
desfășurate cu avizul Poliției Rutiere, ca autoritate superioară specializată.54 

Legea nr. 155/2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare, în 
secțiunea destinată circulației și drumurilor publice, reglementează aceleași competențe 
ale polițiștilor locali și autorităților publice locale, la fel ca Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și 
completările ulterioare. De exemplu, verifică integritatea mijloacelor de semnalizare 
rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea 
indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje 
rutiere, regăsit în art. 7, pct. b) din Legea 155/2010 a poliției locale, cu modificările și 
completările ulterioare, la fel ca în art. 128, alin. (1), lit. (a, b) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Poliția locală poate efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de 
autovehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor și pentru a asigură fluenţa 
circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă. Participă la acţiuni 

    

54 Art. 128, alin. (1), lit.(a-i), alin. (2) din O.U.G 195/2002 
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comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale 
(ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei etc.) pe 
drumurile publice și împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ia 
parte la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice unde implică 
aglomerări de persoane (mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de 
pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, 
religioase sau comemorative).55 În principal legea în acest sens atribuie poliției locale 
funcția de a sprijini și colabora cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în 
asigurarea măsurilor de circulaţie pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului și are 
capacitatea de a constată contravenţii şi de a aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor 
legale.56 

 
Ministerul Transporturilor 

Articolul 122 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, certifică și reglementează 
atribuțiile pe care le are Ministerul Transporturilor în colaborarea cu Inspectoratul 
General al Poliției Române spre furnizarea serviciului public de circulație și drumuri 
publice. Unele puncte ale articolului sunt similare cu atribuțiile amintite și în cazul 
Poliției locale sau a Poliției rutiere, de exemplu ministerul ia măsuri pentru menţinerea 
permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează și pentru 
instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi a 
echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei pe drumurile din administrarea sa, cu 
respectarea standardelor în vigoare.57  

Ministerul Transporturilor este mai mult o autoritate emitentă de norme în furnizarea 
acestui serviciu, astfel are mai mult funcție de autorizare, omologare și reglementare. 
Acesta exercită următoarele atribuţii:58 

• autorizează efectuarea lucrărilor în zonele de siguranţă şi protecţie a drumurilor 
din administrarea sa, verifică modul de executare şi respectarea termenelor;

    

55  Art. 7 din Legea 155/2010, pct. c), d) 
56 Art. 7 din Legea 155/2010, pct. e)-m) 
57 Art. 122, pct. a), b) din O.U.G 195/2002 
58 Art. 122, pct. c)-q) din O.U.G 195/2002 
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• stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a 
echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare pentru vehicule; 

• autorizează înfiinţarea şi funcţionarea staţiilor de inspecţie tehnică periodică, 
supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care 
efectuează inspecţia tehnică periodică; 

• stabileşte norme metodologice şi organizează pregătirea, examinarea şi atestarea 
profesională a instructorilor şi profesorilor de legislaţie în domeniul pregătirii 
candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere; 

• stabileşte condiţiile tehnice şi metodologice de omologare pentru circulaţia pe 
drumurile publice a vehiculelor, de inspecţie tehnică periodică, de certificare a 
autenticităţii, de identificare, precum şi de verificare tehnică în trafic a 
vehiculelor; 

• autorizează înfiinţarea şi funcţionarea şcolilor pentru pregătirea conducătorilor de 
autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie59; 

• stabileşte norme obligatorii privind organizarea şi desfăşurarea transporturilor 
rutiere şi controlează respectarea acestora; 

• elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere; 
• omologhează vehicule pentru circulaţie; 
• certifică şi/sau omologhează echipamentele, piesele de schimb şi materialele de 

exploatare pentru vehiculele fabricate în ţară sau importate; 
• autorizează agenţii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglări, 

de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor, precum şi de 
dezmembrare a acestora; 

• asigură efectuarea certificării autenticităţii sau a identificării vehiculelor rutiere, 
în vederea înmatriculării acestora; 

• asigură eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere; 
• stabileşte normele metodologice şi organizează pregătirea şi examinarea 

conducătorilor auto, în vederea obţinerii certificatelor de atestare profesională; 
• elaborează, în condiţiile legii, norme privind evaluarea capacităţilor psihologice 

solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau 
forestiere ori tramvaielor60. 

    

59 la data 01. septembrie. 2014 Art. 122, litera H. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 35., litera D. 
din Ordonanta 21/2014 
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Registrul Auto Român: 

Articolul 4 din Ordinul nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind 
certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind 
siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform 
destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, abilitează Regia Autonomă 
Registrul Auto Român (R.A.R) în efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, ca organism 
tehnic specializat ce aparține Ministerului Transporturilor, și îi oferă competenţa de a-și 
externaliza (delega) această atribuţie prin reprezentanţele sale teritoriale sau prin 
operatori economici autorizaţi şi monitorizaţi de către acesta. 

 
Ministerul Apărării Naţionale: 

Conform articolului 123 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul 
Apărării Naţionale este autonom, dar în același timp trebuie să îndeplinească aceleași 
îndatoriri ca orice corp instituțional dotat cu autovehicule. Astfel este certificat să 
îndrume, supravegheze şi să controleze circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor 
aparţinând acestuia şi să controleze respectarea de către conducătorii de vehicule din 
subordine a regulilor de circulaţie. Are datoria de a-și înregistra și a ține evidența 
propriilor vehicule, pregăteşte personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor 
ministerului şi autorizează personalul didactic din şcolile de pregătire a conducătorilor 
auto din sistemul propriu, în vederea obţinerii permisului de conducere. Pentru aceste 
vehicule aflate în subordine trebuie să execute inspecţia tehnică periodică.61 

Are puterea de a elabora norme privind condiţiile în care pot circula pe drumul public 
vehiculele speciale de luptă din parcul propriu și norme privind controlul circulaţiei 
autovehiculelor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi însoţirea coloanelor 
militare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne. Un alt atribut al acestui minister este 
că cooperează cu poliţia rutieră pentru realizarea acţiunilor de însoţire a coloanelor 
oficiale militare, precum şi a vehiculelor din parcul propriu.62 

                                                                                                          

60 la data 01. septembrie. 2014 Art. 122, litera Q. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 35., litera E. 
din Ordonanta 21/2014 
61 Art. 123, pct. a), c), d), e) din O.U.G 195/2002 
62 Art. 123, pct. b), f), g) din O.U.G 195/2002 
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Ministerul Educației Naţionale: 

Conform articolul 124 al Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul 
Educației Naţionale, în furnizarea serviciul public privind circulația și drumurile publice, 
are atribuția de a asigură, prin programa şcolară, educaţia rutieră a preşcolarilor şi 
elevilor din învăţământul preuniversitar, de a asigura, în unităţile de învăţământ 
specializate, pregătirea cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere, de a 
îndruma, coordona şi controla, prin inspectoratele şcolare, activitatea de educaţie 
rutieră în unităţile de învăţământ și de a asigură materialul didactic pentru laboratoarele 
de educaţie rutieră şi parcurile-şcoală proprii de circulaţie.63 

 
Ministerul Sănătății: 

Conform articolului 125 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul 
Sănătății are atribuții privind elaboarea de norme și reglementare în acest sens. Astfel, 
ministerul elaborează norme referitoare la examinarea medicală a candidaţilor la 
examenul pentru obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de vehicule, 
stabileşte măsurile ce trebuie luate de unităţile sanitare, în scopul prevenirii 
accidentelor de circulaţie generate de cauze medicale, privind prelevarea probelor 
biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor şi 
substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra 
comportamentului conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi 
tramvaie.  

Ministerul Sănătăţii este responsabil pentru semnele distinctive ce se aplică pe ambalajul 
medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor și certifică conţinutul truselor 
medicale de prim ajutor.64 

Comisia pentru Supraveghere a Asigurărilor: 

Comisia pentru Supraveghere a Asigurărilor împreună cu Poliţia Rutieră întocmesc 
programe de prevenţie rutieră şi îndrumă, coordonează şi controlează modul de aplicare 

    

63 Art. 124, pct. a)-d) din O.U.G 195/2002 
64 Art. 125, pct. a)-e) din O.U.G 195/2002 
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a acestora. Fondurile necesare desfăşurării acestor programe se asigură de către Comisia 
de Supraveghere a Asigurărilor împreună cu societăţile de asigurare autorizate.65 

 Serviciul public de evidenţă a  cazierului judiciar 

Competențele și atribuțiile autorităților care furnizează serviciul public de evidenţă a  
cazierului judiciar au ca bază legală articolul 4 din Legea 290/2004 privind cazierul 
judiciar, cu modificările și completările ulterioare, iar întreaga legislație cuprinde o 
serie amplă de acte normative ce reglementează funcționarea acestor servicii, respectiv 
Legea 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare în 
mod integral, Hotărârea Guvernului nr. 2101/2004 privind organizarea și funcționarea 
Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar și Hotărârea 
Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în 
activitatea de cazier judiciar, cu modificările și completările ulterioare. 

Cazierul judiciar se organizează de Ministerul Afacerilor Interne şi se ţine de unităţile 
Poliţiei Române, prin structuri specializate în acest domeniu. 

Furnizarea este asigurată de instituțiile publice, iar cererea pentru obținerea copiilor de 
pe cazierul judiciar este soluţionată de către unitățile de poliție în a cărei arie 
administrativ teritorială s-a născut persoana fizică, ori unde își are sediul persoana 
juridică pentru care se solicită copia cazierului judiciar. Astfel aceste cereri vor fi 
rezolvate și implicit serviciul va fi furnizat de către unitățile și subunitățile de poliție în 
care funcționează un ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.66 În cazul 
persoanelor fizice aflate în afara țării, acestea pot solicita eliberarea certificatului de 
cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Pentru 
obţinerea unui certificat de cazier judiciar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, 
persoana fizică adresează o cerere în acest sens Direcţiei cazier judiciar, statistică şi 
evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.67 

 
 

    

65 Art. 126 din O.U.G 195/2002 
66 Art. 28, alin. (1), (4) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar 
67 Art. 29, Art. 30 din Legea nr. 290/2004 
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Poliția Română: 

La nivel central, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei Române68 conduce activitatea privind cazierul judiciar. 
În cadrul Poliției Române se organizează și funcționează evidenţa informatizată a 
cazierului judiciar şi evidenţa informatizată dactiloscopică și poliția are atribuția de a 
asigura și coordona activitățile în acest sens. Inspectoratul General al Poliției Române 
este cel ce ține evidența persoanelor fizice născute în afara României şi a persoanelor 
juridice străine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidenţei operative şi al 
evidenţelor speciale ale poliţiei, care au comis infracţiuni pe teritoriul României şi au 
fost condamnate, sancţionate administrativ conform Codului penal sau faţă de care au 
fost dispuse măsuri procesual penale, ori mai pot exista și persoane luate în evidență de 
către organele competente ale altor state.69 

La nivel local, inspectoratele de poliţie judeţene şi Direcţia Generală de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti sunt cele abilitate în gestionarea datelor cazierelor judiciare în 
care se află evidenţa persoanelor fizice născute în raza administrativ-teritorială a 
judeţului, ori a persoanelor juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritorială 
a judeţului. Tot în cadrul acelorași instituții funcţionează servicii specializate în 
domeniu, care asigură la nivelul unităţilor teritorial-administrative activităţile pe linie de 
cazier judiciar, evidenţă operativă şi evidenţe speciale ale Poliţiei Române. Autoritățile 
fac înregistrările nominal prin înscrierea datelor de stare civilă pentru persoanele fizice, 
respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum şi a datelor 
judiciare, iar în cazul persoanelor fizice, înregistrarea se pote face și dactiloscopic prin 
luarea impresiunilor digitale şi palmare, necesare pentru identificarea dactiloscopică70 a 
persoanelor înregistrate şi cunoaşterea exactă a situaţiei lor juridice.71 

    

68  Inspectoratul General al Poliției Române este autoritate centrală în ceea ce priveşte schimbul de date 
înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, în sensul art. 1 alin. (1) din Decizia 
2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informaţii extrase din cazierul 
judiciar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 322 din 9 decembrie 2005. conform Art. 5, 
alin. (3) din LEgea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar 
69 Art. 5, Art. 6 din Legea 290/2004 privind cazierul judiciar 
70 în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române funcţionează un serviciu de specialitate pe probleme 
de dactiloscopie, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor judeţene de profil şi al Direcţiei 
Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. conform Art. 8, alin. (3) din Legea 290/2004 
71 Art. 7, Art. 8 din Legea 290/2004 
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În cazierul judiciar, autoritățile au atribuția de a scrie date ale persoanelor fizice și 
juridice privind: 1) pedepsele, măsurile de siguranţă şi educative, pronunţate prin 
hotărâri judecătoreşti definitive; 2) amploarea unei sancțiuni/pedepse penale  
(începerea, întreruperea şi încetarea executării) sau, în cazul persoanelor juridice, a 
amenzilor penale; 3) pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de 
instanţele judecătoreşti din străinătate; 4) hotărârile definitive care impun rectificări în 
cazierul judiciar; 5) extrădarea, în cazul persoanelor fizice. Poliția și direcția cazier 
judiciar înscrie aceste date în baza extraselor de pe hotărârile judecătoreşti definitive, 
precum şi de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanţa de 
judecătă, comunicărilor de începere, întrerupere ori încetare a executării pedepsei 
închisorii, a comunicărilor privind luarea măsurilor preventive, de executare a măsurilor 
de siguranţă şi a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se execută sau de 
unitatea locală de poliţie, comunicărilor de punere în mişcare a acţiunii penale sau 
comunicărilor privind achitarea amenzii penale.72  

Autoritățile au atribuția de a scrie în cazierul judiciar sancțiunile penale din hotărârile 
judecătorești rămase definitive, in schimb nu sunt înscrise sancţiunile penale pronunţate 
pentru fapte săvârşite în timpul minorităţii sau măsurile de siguranţă luate fără aplicarea 
unei pedepse, cu excepţia internării medicale interzicerii de a ocupa o funcţie sau de a 
exercita o profesie, o meserie ori o altă ocupaţie, interzicerii de a se afla în anumite 
localităţi şi a expulzării.73 

Toată metodologia emiterii acestor tipuri de extrase și înscrierea datelor de pe ele sunt 
prevăzute în articolele legislative 13-16 ale Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 20-23, art. 25, alin. (2)-(6) și art. 27-31 ale 
secțiunii 2 privind condiţiile cerute şi modalitatea de obţinere a certificatului de cazier 
judiciar de către persoanele fizice sau juridice. 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi 
evidenţe operative, primeşte cereri privind extrase din cazierul judiciar şi de informaţii 
referitoare la acesta, transmise de autorităţile competente din celelalte state membre 
ale Uniunii Europene, iar comunicările, cererile, răspunsurile şi celelalte informaţii 
relevante pot fi transmise autorităţilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene prin 

    

72 Art. 9- Art. 12din Legea 290/2004 
73 Art. 17, Art. 18 din Legea 290/2004 
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orice mijloace în măsură să producă un document scris şi în condiţii care să permită 
autorităţilor destinatare să le stabilească autenticitatea.74 

Organe de urmărire penală/instanțe de judecată: 

Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată pot dispune efectuarea 
identificării dactiloscopice a unei persoane fizice, în cazurile în care aceasta nu prezintă 
un act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticităţii actului prezentat, uzează 
de nume sau de acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârşit o faptă 
prevăzută de legea penală, iar identificarea dactiloscopică se face de către formaţiunile 
de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române sau al unităţilor 
teritoriale de poliţie. Aceste instanțe de judecată pot solicita, ori de câte ori este 
necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau 
de judecată.75  

Ministerul Afacerilor Externe 

Ministerul Afacerilor Externe, ca intermediar pentru Ministerul Afacerilor Interne, 
comunică copiile cazierului judiciar în statele faţă de care România nu are angajamente 
rezultate din înţelegerile internaţionale la care este parte, pe bază de reciprocitate și 
cale diplomatică, la cererea acestor state, iar în rest aceste copii se trimit în funcție de 
angajamentele pe care le are România cu alte state.76 

3.2.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de ordine publică 

Finațarea serviciilor de ordine publică provine de la bugetul de stat pentru majoritatea 
serviciilor publice, prin Ministerul Afacerilor Interne, excepții făcând serviciul public de 
asigurare a pazei obiectivelor de interes județean care primește finanțare de Consiliul 
Județean din bugetul local. 

    

74 Art. 25, alin. (1), Art. 26 din Legea 290/2004 
75 Art. 19, alin. (1), (2), (3), Art. 20, alin. (1) din Legea 290/2004 
76 Art. 24 din Legea nr. 290/2004 
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 Serviciul public prestat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și 
sectoarelor municipiului București în domeniile ordinii, liniștii publice și pazei 
bunurilor, circulației pe drumurile publice, disciplinei în construcții și afișajului 
stradal, protecției mediului, activităților comerciale și evidenței persoanelor 

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor curente şi 
de capital ale Poliţiei Locale care funcţionează ca instituţie publică cu personalitate 
juridică se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local. În cazul în care 
Poliţia Locală se organizează ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului/primarului general al municipiului Bucureşti, activitatea 
acesteia se finanţează integral din bugetul local. 

În cazul în care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cooperează cu privire la 
furnizarea serviciului, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială la care se 
detașează polițiști locali prevede în buget sursele de finanțare. 

 Serviciul public de asigurare a pazei obiectivelor de interes județean de către 
Poliția comunitară  

Finanțarea activităților acestui serviciu de ordine publică se face din bugetul local al 
Consiliului Județean, ca instituție publică responsabilă de finanțare, prin temeiul legal de 
finanțare reprezentat de art. 91 alin. (1), (2) lit. c), alin. (3), lit. b) din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  

Astfel consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: în 
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean: c) aprobă 
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de 
funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum 
şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi 
regiilor autonome de interes judeţean. În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) 
lit. b), consiliul judeţean:a)aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, 
bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi 
contul de încheiere a exerciţiului bugetar. 
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 Serviciul public de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanei, a proprietății private și publice, de prevenire și descoperire a 
infracțiunilor și de respectare a ordinii și liniștii publice prestat de Poliţia 
Română 

Finanțarea se face direct de la bugetul de stat, de către Ministerul Afacerilor Interne 
(art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare). 
Conform art. 44 al Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, cu modificările și completările ulterioare, dotarea Poliţiei Române se 
realizează de către Ministerul Afacerilor Interne din fondurile alocate cu această 
destinaţie prin legea bugetului de stat şi din alte surse constituite potrivit legii. 

Finanțarea activităților acestui serviciu de ordine publică se face şi din bugetul local 
confom art. 20 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, cu modificările și completările ulterioare care prevede faptul că cheltuielile 
necesare pentru desfăşurarea activităţii autorităţii teritoriale de ordine publică se 
suportă din bugetul municipiului Bucureşti, respectiv din cel al judeţului.  

 Serviciul public de gestionare a migrației, azilului și integrării străinilor 

Conform art. 3 din Ordanța de urgență a Guvernului nr. 55/2007 privind privind 
înfiinţarea Inspectoratului General pentru Imigrări, cu modificările și completările 
ulterioare, finanţarea cheltuielilor se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Afacerilor Interne, precum şi din alte surse, în condiţiile legii. De asemenea, poate 
utiliza, în condiţiile legii, fonduri băneşti sau bunuri materiale provenite din donaţii şi 
sponsorizări ori obţinute în baza unor acorduri interne sau internaţionale. 

 Serviciul de supraveghere și control al trecerii frontierei de stat, de prevenire 
și combatere a migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere și de 
asigurare a ordinii publice în zona de competență a Poliţiei de Frontieră Române

Potrivit prevederilor art. 42 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind 
organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, cu modificările și completările 
ulterioare, dotarea Poliției de Frontieră Române se realizează de Ministerul Afacerilor 
Interne în funcție de fondurile alocate cu această destinație prin legea bugetului de stat 
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și din alte surse, conform legii. În art. 77 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul 
poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, se menționează că plata 
drepturilor bănești cuvenite polițiștilor se face din fondurile alocate de la bugetul de 
stat. 

 Serviciul public de apărare a ordinii și liniștii publice, a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, de 
prevenire și descoperire a infracțiunilor, de protecție a instituțiilor 
fundamentale ale statului și de combatere a actelor de terorism prestat de 
Jandarmeria Română 

Potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Jandarmeriei Române, cu modificările și completările ulterioare, soldele, salariile și 
celelalte dreputri bănești care se cuvin personalului Jandarmeriei Române sunt stabilite 
conform legii. Art. 47 din lege menționează că dotarea și înzestrarea Jandarmeriei 
Române cu mijloacele, materialele și echipamentele prevăzute de lege se realizează prin 
grija Ministerului Afacerilor Interne și a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, 
în condițiile legii. 

 Serviciul public de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de 
droguri și de asistență integrată a consumatorilor 

Potrivit prevederilor art. 32 din Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările 
ulterioare, serviciile de asistență a consumatorului de droguri se finanțează din: 
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În conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. 1^5 și alin. (3) din Legea nr. 143/2000 privind 
prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, programele naționale și programele de interes 
național de prevenire și de asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de 
droguri, respectiv cheltuielile de evaluare a consumatorului și de derulare a programelor 
psihologice și sociale se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul MAI, în limita 
fondurilor bugetare aprobate Agenției Naționale Antidrog. Conform alin. (4) al aceluiași 
articol, cheltuielile de aplicare a programului terapeutic individualizat pentru persoanele 
asigurate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt suportate din FNUASS, 
programele de sănătate ale Ministerului Sănătății și programele de profilaxie ale ANA. 
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 Serviciul public de informare a cetățenilor cu privire la măsurile de prevenire 
a traficului de persoane 

Conform art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, Agenţia Naţională 
împotriva Traficului de Persoane este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Afacerilor Interne, precum şi din alte surse legal constituite. Agenţia poate 
beneficia de donaţii, sponsorizări sau bunuri oferite prin contract de comodat, în 
condiţiile prevăzute de lege. 

 Serviciul public de control privind deținerea, portul şi folosirea armelor, 
pieselor şi munițiilor precum şi cu privire la operațiunile cu arme şi muniţii 

Finanțarea se face direct de la bugetul de stat, de către Ministerul Afacerilor Interne 
(art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare). 

 Serviciul public de asigurare a desfășurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei 
pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a 
sănătaţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public 

Finanțarea se face direct de la bugetul de stat, de către Ministerul Afacerilor Interne 
(art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare). 
Pentru atribuţiile stabilite autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea se 
asigură din bugetul local. 

 Serviciul public de evidenţă a  cazierului judiciar 

Finanțarea activităților și practicilor privind evidența cazierului judiciar sunt finanțate de 
bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Interne, potrivit art. 9, alin. (3) din Hotărârea 
Guvernului nr. 2101/2004 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de 
Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar. Astfel articolul prevede că menţinerea în 
exploatare a sistemului, dezvoltarea, asigurarea service-ului acestuia şi achiziţionarea 
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materialelor consumabile vor fi asigurate din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor 
Interne pe anul în curs, cu această destinaţie. 

3.2.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

 Serviciul public prestat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și 
sectoarelor municipiului București în domeniile ordinii, liniștii publice și pazei 
bunurilor, circulației pe drumurile publice, disciplinei în construcții și afișajului 
stradal, protecției mediului, activităților comerciale și evidenței persoanelor 

Având în vedere sinergia dintre atribuțiile aflate în sarcina Poliției Române și cele pentru 
care responsabilitatea revine autorităților administrației publice locale, la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București unde funcționează 
Poliția Locală,  este organizată și funcționează comisia locală de ordine publică, organism 
cu rol consultativ, înființat prin hotărâre a Consiliului Local/Consiliului General al 
Municipiului București, cu următoarea structură: 
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Atribuțiile Comisiei locale de ordine publică sunt următoarele: 

 
Alte aspecte de relaționare între autoritățile administrației publice locale și autorități de 
la nivel central sunt cuprinse în: 
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 Serviciul public de asigurare a pazei obiectivelor de interes județean de către 
Poliția comunitară 

Autoritatea administraţiei publice locale deţine competenţă exclusivă în furnizarea 
acestui serviciu public. 

 Serviciul public de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanei, a proprietății private și publice, de prevenire și descoperire a 
infracțiunilor și de respectare a ordinii și liniștii publice prestat de Poliţia 
Română 

Serviciul public este furnizat de către Poliția Română, cu competență exclusivă la nivel 
central. Aceasta colaborează cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică care are rol 
consultativ în procesul furnizării serviciilor publice, coform art. 1 și 17 din Legea nr. 
218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările și 
completările ulterioare. În plan teritorial, unitățile de poliție colaborează cu autoritățile 
administrației județene și locale, prefecți, autorități judecătorești, direcții 
deconcentrate ale ministerelor și organelor centrale.77 

În vederea înfiinţării unor noi unităţi, secţii, birouri sau posturi de poliţie, Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi consiliile locale ale municipiilor, 
oraşelor ori comunelor, după caz, pun la dispoziție spaţiile necesare funcţionării acestor 
unități de poliție.78  

    

77 Art. 22, Art. 24 din Legea nr. 218/2002 
78 Art. 22 din Legea nr. 218/2002 
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 Serviciul public de gestionare a migrației, azilului și integrării străinilor 

Conform art. 29 și 30 din Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a 
străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, 
precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic 
European, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice 
locale au au obligaţia de a asigura, în limita resurselor disponibile, locuinţe sociale 
persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România şi care urmează să se 
mute în comunitatea respectivă, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor români, chiar dacă 
nu au stabilit domiciliul sau reşedinţa în localitatea respectivă. De asemenea, autoritățile 
administrației publice locale au obligaţia de a sprijini accesul străinilor care au dobândit 
o formă de protecţie în România la asistenţă socială şi medicală şi la educaţie. 

 Serviciul de supraveghere și control al trecerii frontierei de stat, de prevenire 
și combatere a migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere și de 
asigurare a ordinii publice în zona de competență a Poliţiei de Frontieră Române

În conformitate cu prevederile art. 18, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, cu 
modificările și completările ulterioare, în plan teritorial, structurile subordonate 
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cooperează cu autoritățile administrației 
publice locale, organele judiciare, celelalte organe și instituții ale statului, cu serviciile 
deconcentrate ale ministerului, precum și cu reprezentanți ai societății civile.  

Una dintre modalitățile de cooperare este legată de atribuțiile autorităților administației 
publice locale exercitate prin intermediul Poliției Locale, potrivit prevederilor art. 2, 
alin. (3) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii, la acţiunile organizate în cadrul 
Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar 
sau la cele organizate de către organismele similare ale altor state şi îndeplineşte misiuni 
de menţinere a păcii, potrivit angajamentelor internaţionale asumate de România. 

 Serviciul public de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de 
droguri și de asistență integrată a consumatorilor 

Principala modalitate de relaționare dintre autoritățile administrației publice locale și 
Agenția Națională Antidrog este reprezentată de furnizarea de servicii de asistență 
consumatorilor de droguri, în calitate de furnizori publici de servicii, în condițiile art. 27 
– 31 din Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare.  

Autoritățile administrației publice locale au obligația să sprijine derularea programelor 
de prevenire a consumului de droguri, conform dispozițiilor art. 6 din Hotărârea 
Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 
ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare. 

Totodată, potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 784/2013 privind 
aprobarea Strategiei națioale antidrog 2013-2020 și a Planului de acțiune în perioada 
2013-2016 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020, autoritățile 

Serviciul public de apărare a ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, de prevenire şi 
descoperire a infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, de protecţie a 
instituţiilor fundamentale ale statului şi de combatere  a actelor de terorism, prestat de 
Jandarmeria Română. 

Jandarmeria Română cooperează, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, cu 
celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne, cu structuri ale sistemului de 
apărare şi securitate naţională şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane 
juridice, precum şi cu persoane fizice. 
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administrației publice locale au obligația, alături de Agenția Națională Antidrog, 
ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și 
instituția prefectului de a duce la îndeplinire obiectivele specifice domeniului lor de 
activitate, prevăzute în Strategia națională antidrog 2013-2020.  

 Serviciul public de informare a cetățenilor cu privire la măsurile de prevenire 
a traficului de persoane 

Serviciul este furnizat exclusiv la nivel central de către Agenţia Naţională împotriva 
Traficului de Persoane. 

 Serviciul public de control privind deținerea, portul şi folosirea armelor, 
pieselor şi munițiilor precum şi cu privire la operațiunile cu arme şi muniţii 

Serviciul este furnizat exclusiv la nivel central de către Poliția Română. 

 Serviciul public de asigurare a desfășurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei 
pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a 
sănătaţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public 

Poliția Română furnizează serviciul public prin direcțiile sale cu atribuții pe 
supravegherea traficului rutier și a drumurilor destinate publicului. Cu toate acestea, mai 
multe autorităţi au competenţe în privinţa circulaţiei pe drumurile publice: autoritățile 
administrației publice locale ce au în subordine poliția locală și ministere.79 

Pentru furnizarea acestui serviciu public, Poliția Română împarte competenţele cu 
ministerele (Ministerul Transporturilor80, Registrul Auto Român81, Ministerul Apărării 

    

79 Art. 1 alin. (3), Art. 2 din O.U.G nr. 195/2002.  Art. 7 din LEgea 155/2010 (Legea Poliției Locale) 
80 Legislația ce reglementează activitatea Ministerul Transporturilor: Art. 122 din O.U.G 195/2002 
81 Art. 4 din Ordinul 2133/2005 
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Naţionale82, Ministerul Educației Naţionale83, Ministerul Sănătății84) cu administrația 
publică locală – poliția locală85 şi cu Comisia pentru Supraveghere a Asigurărilor86 .  

 Serviciul public de evidenţă a  cazierului judiciar 

Serviciu public furnizat exclusiv la nivel naţional/central de către Ministerul Afacerilor 
Interne, ca autoritate centrală de finanțare și reglementare, și Inspectoratul General al 
Poliției Române prin intermediul instituțiilor publice locale abilitate, respectiv prin 
unitățile și subunitățile de poliție arondate fiecarei raze administrativ-teritoriale. În 
cazul persoanelor fizice aflate în străinătate, serviciul public de evidență a cazierului 
judiciar este furnizat de către oficiile consulare ale României sau, dacă se află în state 
membre ale Uniunii Europene, Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe operative 
din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.  

Toate unitățile/subunitățile de poliție, structurile și instituțiile sistemului de apărare, 
ordine publică, siguranță națională, justiție (Ministerul Justiției, Consiliul Superior al 
Magistraturii), organele de specialitate ale administrației publice (Ministerul Public) și 
structurile Ministerului Afacerilor Externe sunt conectate și furnizează permanent 
informații Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Sistemului Național de Evidență 
Informatizată a Cazierului Judiciar, pentru actualizarea bazei de date.87 

3.3. Domeniul de servicii publice: Sănătate publică 

Analiza legislativă a domeniului sănătăţii a vizat identificarea listei serviciilor publice de 
sănătate aşa cum se desprinde aceasta din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

    

82 Legislația ce reglementează activitatea Ministerului Apărării: Art. 123 din O.U.G 195/2002 
83 Legislația ce reglementează activitatea Ministerul Educației : Art. 124 din O.U.G 195/2002 
84   Art. 125 din O.U.G 195/2002 
85 Legislația ce reglementează activitatea Poliției Locale  în sfera circulației și drumurilor publice: Art. 1 și 
Art. 128 din O.U.G 195/2002; Art. 4 și Art. 7 din Legea 155/2010. 
86 Art. 126 din O.U.G 195/2002 
87 Art. 8, alin. 1 din H.G 2101/2004 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Evidenţă 
Informatizată a Cazierului Judiciar 
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domeniul sănătăţii, republicată. Întrucât reglementările din domeniul sănătăţii nu sunt 
organizate în funcţie de serviciile publice prestate, ci, mai degrabă, în funcţie de 
autorităţile publice şi entităţile implicate în prestarea acestor servicii, lista serviciilor 
publice reprezintă o interpretare a cadrului legal. 

În cadrul analizei au fost definite 19 servicii publice după cum urmează:  
1. Serviciul public de asistenţă medicală comunitară; 
2. Serviciul public de asistenţă medicală şi de medicină dentară desfăşurată în 

unităţile de învăţământ; 
3. Serviciul public de control în sănătatea publică; 
4. Serviciul public de asistenţă medicală primară; 
5. Serviciul public de asistenţă medicală în ambulatoriile de specialitate; 
6. Serviciul public de asistenţă medicală în unităţile sanitare cu paturi; 
7. Serviciul public  furnizat în cadrul unităților de asistenţă medico-socială; 
8. Serviciul public de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat; 
9. Serviciul public de asistenţă farmaceutică; 
10. Serviciul public de control în domeniul dispozitivelor medicale; 
11. Serviciul public în domeniul prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi 

celule; 
12. Serviciul public de asistenţă medicală de transfuziologie; 
13. Serviciul public de gestionare a asigurărilor sociale de sănătate; 
14. Serviciul public de gestionare a Programelor Naţionale de Sănătate; 
15. Serviciul public de acreditare a unităţilor sanitare; 
16. Serviciul public de recuperare în stațiuni balneare;    
17. Serviciul public de autorizare a punerii pe piaţă a medicamentelor; 
18. Serviciul public de ocrotire a sănătăţii mintale a populaţiei; 
19. Serviciul public de autorizare a funcționării serviciilor din domeniul sanitar şi 

eliberare a certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor 
medicale. 

Analiza legislativă în domeniul sănătăţii confirmă problemele de reglementare 
identificate şi în alte studii de specialitate. Astfel, cadrul de reglementare este extrem 
de perisabil88, atât prin prisma modificărilor repetate ale actelor normative, cât şi prin 

    

88 Deloitte, 2014. Măsurarea costurilor administrative și identificarea sarcinilor administrative aferente 
legislației în domeniile reglementate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
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prisma reglementărilor cu perioadă scurtă de valabilitate. De exemplu, conţinutul 
contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate se aprobă periodic (anual) prin hotărâre de guvern89, deşi conţinutul este 
aproape identic de la an la an, iar o parte din prevederile sale ar trebui să se regăsească 
în acte normative distincte, cu valabilitate nedefinită90. Apoi, se constată fragmentarea 
reglementărilor91, diferite atribuţii fiind dispersate în diverse acte normative, făcând 
dificilă urmărirea complementarității lor. Legislaţia secundară se compune, în principal, 
dintr-un număr impresionant de Ordine ale Ministrului Sănătăţi. 

Strategia naţională de sănătate 2014-202092 îşi propune o dimensionare adecvată a 
piramidei serviciilor de sănătate, serviciile publice de la baza sistemului fiind serviciile 
de asistenţă medicală comunitară, cele acordate de medicul de familie şi cele acordate 
de ambulatoriul de specialitate, serviciile spitaliceşti urmând a avea o pondere mai 
redusă (pct. 3.2. Performanţa sistemului de servicii de sănătate, p. 25). Această 
abordare continuă eforturile de raţionalizare a spitalelor stabilite prin Hotărârea 
Guvernului nr. 303/2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale de raţionalizare a 
spitalelor. 

O altă direcţie stabilită prin Strategia naţională de sănătate 2014-2020 ţine de rolul 
Ministerului Sănătăţii în arhitectura sistemului de sănătate. Conform misiunii, „Ministerul 
Sănătăţii stabileşte direcţiile strategice şi lucrează în colaborare cu actorii relevanţi 
pentru asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate, cost-eficace, cât 
mai aproape de nevoile individului şi comunităţii”. În acord cu Analiza funcţională a 
Băncii Mondiale, “principala responsabilitate a Ministerului Sănătăţii este aceea de a 

                                                                                                          

Vârstnice, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale, raport final. 
http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/raport-final-15283-Munca-Sanatate-Educatie-ro.pdf, pagina 39 
89 La momentul analizei se afla în vigoare HG 161/2016 care reglementa anii 2016 şi 2017, anii anterioari 
fiind reglementaţi prin H.G. nr. 400/2014 (pentru anii 2014-2015), H.G. nr. 117/2013 (pentru anii 2013-
2014), H.G. nr.  1.389/2010 (pentru anii 2011-2012) s.a.m.d.  
90 De pildă, comisiile care stabilesc necesarul de medici şi criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor 
comisiilor reglementate de art. 1 alin. (3)-(6), art. 22 alin. (3) şi (4) şi art. 40 alin. (2) şi (3), art. 72 alin. 
(2) şi (3), art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016. 
91 Deloitte, 2014, op. cit., pagina 39 
92 HG 1028/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe 
perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale 
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elabora politicile din domeniul sănătăţii la nivel naţional, de a reglementa sectorul 
sănătăţii, de a stabili standardele organizaţionale şi funcţionale [...].93” 

Principalii actori în furnizarea serviciilor publice din domeniul sănătăţii sunt Ministerul 
Sănătăţii, împreună cu instituţiile aflate în subordine sau în coordonare şi Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate, instituţie publică autonomă, de interes naţional, cu 
personalitate juridică, care administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale de 
sănătate în vederea aplicării politicilor şi programelor Guvernului în domeniul sanitar.  Pe 
lângă cele două instituţii, se remarcă o diversitate mare de furnizori publici sau privaţi 
de servicii de sănătate, de la unităţile sanitare aflate în reţeaua proprie a unor 
ministere, până la medicii de familie. Odată cu iniţierea procesului de descentralizare, 
relaţiile dintre reglementatori, finanţatori şi furnizorii din cadrul sistemului de sănătate 
au devenit mai complexe. 

Pentru unele servicii publice, Ministerul Sănătăţii este autoritatea care reglementează, 
finanţează, acreditează/controlează şi furnizează serviciul public, de exemplu asistenţa 
medicală de transfuziologie sau inspecţia sanitară de stat. Prin intermediul reţelei proprii 
de spitale, Ministerul Sănătăţii este implicat şi în furnizarea asistenţei medicale în 
unităţile sanitare cu paturi. Pentru alte servicii publice, Ministrul Sănătăţii este doar 
autoritate de reglementare, de exemplu asistenţa farmaceutică. Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate asigură, într-o mare măsură, finanţarea serviciilor publice de 
sănătate, dar are atribuţii importante şi în partea de reglementare sau de gestionare a 
programelor naţionale de sănătate publică. 

Domeniu: Servicii publice de sănătate 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

    

93 Banca Mondială - World Bank. 2011. Romania - Functional review : health sector. Washington, DC: World 
Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/310301468297587288/Romania-Functional-review-
health-sector, pag. ix 
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municipiilor 
1. Serviciul public de 
asistenţă medicală comunitară 

x x x 

2. Serviciul public de 
asistenţă medicală şi de 
medicină dentară desfăşurată în 
unităţile de învăţământ 

x x x 

3. Serviciul public de control 
în sănătatea publică 

  x 

4. Serviciul public de 
asistenţă medicală primară 

x x x 

5. Serviciul public de 
asistenţă medicală în 
ambulatoriile de specialitate 

x x x 

6. Serviciul public de 
asistenţă medicală în unităţile 
sanitare cu paturi 

x x x 

7. Serviciul public  furnizat 
în cadrul unităților de asistenţă 
medico-socială 

x x x 

8. Serviciul public de 
asistenţă medicală de urgenţă şi 
prim ajutor calificat 

x x x 

9. Serviciul public de 
asistenţă farmaceutică 

  x 

10. Serviciul public de control 
în domeniul dispozitivelor 
medicale 

  x 

11. Serviciul public în 
domeniul prelevării şi 
transplantului de organe, 
ţesuturi şi celule 

x x x 

12. Serviciul public de 
asistenţă medicală de 
transfuziologie 

x x x 

13. Serviciul public de   x 
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gestionare a asigurărilor sociale 
de sănătate 
14. Serviciul public de 
gestionare a Programelor 
Naţionale de Sănătate 

  x 

15. Serviciul public de 
acreditare a unităților sanitare 

  x 

16. Serviciul public de 
recuperare în stațiuni balneare 

x x x 

17. Serviciul public de 
autorizare a punerii pe piaţă a 
medicamentelor 

  x 

18. Serviciul public de 
ocrotire a sănătăţii mintale a 
populaţiei 

x x x 

19. Serviciul public de 
autorizare a funcționării 
serviciilor din domeniul sanitar şi 
eliberare a certificatul de 
înregistrare în Registrul unic al 
cabinetelor medicale 

  x 

3.5.1 Autorităţi implicate în furnizarea/prestarea serviciilor publice de sănătate 

Serviciul public de asistență medicală comunitară 

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, asistența medicală comunitară include „ansamblul de activităţi şi servicii de 
sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunităţii, 
pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii 
acestuia în propriul mediu de viaţă.” Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 162/2008 a fost abrogat fostul Titlu V din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, dedicat asistenței medicale comunitare.  
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În vederea accesării fondurilor europene planificate pentru dezvoltarea serviciilor 
comunitare integrate în ciclul 2014-2020, a fost adoptată Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară. La aparitia normelor de 
aplicare ale OUG nr. 18/2017 se va abroga partea de asistententa medicala comunitara 
din OUG nr. 162/ 2008. 

Astfel cum rezultă din prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1028/2014 privind aprobarea 
Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-
2020 pentru implementarea Strategiei naţionale, asistența medicală comunitară rămâne 
în sfera de reglementare a Ministerului Sănătății. În acest sens, în cadrul Ariei strategice 
de intervenție 2 – Servicii de sănătate, Obiectivul general 4 – Asigurarea accesului 
echitabil la servicii de sănătate de calitate și cost-eficace, în special la grupurile 
vulnerabile este menționat Obiectivul specific O.S 4.1 - Dezvoltarea serviciilor de 
asistenţă comunitară, integrate şi comprehensive, destinate în principal populaţiei din 
mediul rural şi grupurilor vulnerabile inclusiv Roma. Strategia menționează necesitatea 
unei mai bune integrări funcționale a serviciilor medicale și sociale oferite la nivel 
comunitar și indică printre direcțiile strategice de acțiune următoarele: 

• revizuirea legislaţiei primare şi secundare privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor/centrelor de asistenţa medicală comunitară şi mediere sanitară pentru 
Roma; 

• redefinirea tipurilor de servicii de asistenţă medicală comunitară - cu accent pe 
servicii preventive în comunitate, mai ales pentru persoane vulnerabile - şi a 
mecanismelor de colaborare cu serviciile sociale; 

• elaborarea planului de extindere a serviciilor de asistenţă medicală comunitară 
(cartare nevoi) şi de formare graduală a furnizorilor de servicii existenţi şi nou-
angajaţi; 

• asigurarea integrării funcţionale cu asistenţa medicală primară şi cea de 
specialitate şi serviciile sociale, de educaţie, locuire, ocupare; 

• elaborarea de standarde şi proceduri privind furnizarea de servicii comunitare în 
sistem integrat şi a instrumentelor de lucru necesare - ghiduri, standarde şi/sau 
protocoale de practică pe arii prioritare de sănătate sau de colaborare; 

• standardizarea metodologiei de evaluare şi evaluarea periodică a funcţionării 
sistemului de servicii comunitare integrate și formarea personalului din 
autorităţile centrale şi locale de sănătate şi asistenţă socială pentru dezvoltarea 
serviciilor comunitare integrate, cu adecvarea acestora la nevoile comunităţii, în 
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contextul asigurării sprijinului şi controlului metodologic de către autorităţile 
centrale şi regionale de sănătate şi din domeniul serviciilor sociale.  

Implementarea măsurilor enumerate mai sus implică participarea Ministerului Sănătății la 
exercitarea funcției de reglementare pentru acest serviciu.  

Autoritățile implicate în asigurarea furnizării serviciului public de asistență medicală 
comunitară sunt prezentate în figura următoare: 
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 Serviciul public de asistență medicală și de medicină dentară desfășurată în 
unitățile de învățământ 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, au fost transferate de la Ministerul Sănătății către 
autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor, orașelor/municipiilor, 
ansamblul competențelor și atribuțiilor legate de asistența medicală desfășurată în 
unitățile de învățământ. Art. 12 din același act normativ menționează că asistența 
medicală și de medicină dentară acordată în unitățile de învățământ se asigură în 
cabinetele medicale și de medicină dentară din grădinițe și școli. În contextul acestui 
transfer, imobilele în care își desfășoară activitatea cabinetele medicale și de medicină 
dentară, precum și aparatura medicală din cadrul acestora, se preiau de către 
autoritățile administrației publice locale. Medicii, medicii dentiști cu drept de liberă 
practică și asistenții medicali sunt încadrați cu contract individual de muncă încheiat cu 
autoritatea administrației publice locale pe a cărei rază teritorială își desfășoară 
activitatea. În situația în care în unitățile de învățământ nu există cabinete medicale și 
de medicină dentară, medici de familie și medici dentiști din localitatea respectivă pot 
încheia contract individual de muncă cu timp parțial cu reprezentantul autorității locale 
unde își desfășoară activitatea.   

Autoritățile implicate în furnizarea serviciului public de asistență medicală și de medicină 
dentară desfășurată în unitățile de învățământ sunt prezentate în următoarea figură: 
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 Serviciul public de control în sănătatea publică 

Serviciul public de control în sănătatea publică este furnizat de Inspecţia Sanitară de Stat 
din cadrul Ministerului Sănătăţii şi de structurile de inspecţie sanitară de stat fără 
personalitate juridică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a Municipiului 
Bucureşti94. În cadrul serviciului public de control în sănătatea publică pot fi cuprinse şi 
actvităţile serviciilor/birourilor/compartimentelor direcţiilor de sănătate publică 
judeţene şi a Municipiului Bucureşti de avizare, autorizare şi notificare a activităţilor şi 
produselor cu impact asupra sănătăţii populaţiei întrucât acestea sunt cuprinse în Titlul I, 
capitolul IV a Legii nr. 95/200695. Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale (ANPMD) realizează propria activitate de inspecţie a dispozitivelor medicale 
puse în funcţiune şi aflate în utilizare96.  

    

94 Art. 26, indice 1 din Legea nr. 95/2006 
95 A se vedea art. 28 din Legea 95/2006: Activitatea de avizare, autorizare şi notificare a activităţilor şi 
produselor cu impact asupra sănătăţii populaţiei are ca scop certificarea conformării cu normele de 
sănătate publică a produselor, serviciilor şi activităţilor, în scopul protejării sănătăţii populaţiei. 
96 art. 857, 928-936 din Legea 95/2006 şi OMS 308/2015 
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Nivel central Structură separată 

La nivel judeţean Structuri fără personalitate juridică  

Avizare, autorizare 

Furnizori de servicii de sănătate pentru 
dispozitivele medicale puse în funcţiune şi 
aflate în utilizare 

 
Operatorii economici şi furnizorii de servicii 
de sănătate 

 Serviciul public de asistenţă medicală primară 

Serviciul public de asistenţă medicală primară este furnizat de cabinetele de medicină 
de familie, unităţi sanitare private specializate în furnizarea de servicii medicale în 
asistenţa medicală primară. Prin excepţie, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară 
proprie îşi pot înfiinţa în structură cabinete de medicină de familie, ca unităţi sanitare 
publice. În funizarea serviciului public sunt implicate Ministerul Sănătăţii, în calitate de 
autoritate de reglementare şi finanţator, şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în 
calitate de finanţator. 

Asistența medicală primară pentru persoanele private de libertate se asigură în cabinete 
organizate în acest scop la nivelul fiecărei unităţi penitenciare, conform art. 8, alin. 1 
din Ordinul ministrului justiţiei nr. 429/C–125/2012 privind asigurarea asistenţei medicale 

Ministerul  Sănătăţii Inspecţia Sanitară de Stat 

Structuri de Inspecţia Sanitară de 

Stat 

ANMDP 

Direcţie de sănătate 

publică 
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persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor. 

 

Pacienţii 

 Serviciul public de asistenţă medicală în ambulatoriile de specialitate 

În conformitate cu art. 135 din Legea nr. 95/2006, asistenţa medicală ambulatorie de 
specialitate se acordă prin intermediul mai multe tipuri de structuri medicale:  

• cabinetele medicale de specialitate, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 
124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare sau Ordonanţei Guvernului nr. 83/2000 
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii 
publice conexe actului medical.  
Cabinetele medicale se pot organiza în una din următoarele forme, în baza art. 1, 
alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998: 

 a)cabinet medical individual; 
 b)cabinete medicale grupate; 
 c)cabinete medicale asociate; 
 d)societate civilă medicală; 
 e)unităţi medico-sanitare cu personalitate juridică, înfiinţate ca societăţi 

comerciale (art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998); 

Cabinet individual  
medicină de familie 

Ministerul Sănătăţii Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate 

Direcţia Generala de 

Asistenta Medicala si 
Sanatate Publica 

Casele judeţene de 

asigurări de sănătate 
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 f)cabinete medicale aflate în stuctura unor organizaţii nonprofit, fundaţii şi 
asociaţii cu activităţi medicale, asociaţii profesionale, culte religioase şi lăcaşe de 
cult religios. 
 

Conform art. 5, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, cabinetele medicale se 
înfiinţează prin înregistrarea în Registrul unic al cabinetelor medicale, gestionat de 
direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. 

În mod similar, conform art. 1, alin. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000, cabinetele 
de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical se pot organiza în una 
din următoarele forme: 
a)cabinet de practică individual; 
b)cabinete de practică grupate; 
c)cabinete de practică asociate; 
d)societate civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical. 

Conform art. 11, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000, cabinetele de liberă 
practică se înfiinţează prin înregistrarea în Registrul unic al cabinetelor medicale- Partea 
a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical, gestionat de direcţiile de sănătate 
publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi, după caz, de direcţiile de sănătate 
publică din subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie. 

Conform art. 2 din Normele privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale 
aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1301/2007 Laboratoarele de analize 
medicale din ambulatoriu se organizează fie în baza Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, 
fie în baza Ordonanţei Guvernului nr. 83/2000.  

• unităţi medicale ambulatorii de specialitate care funcţionează independent sau 
integrat în structura spitalelor, organizate potrivit Ordinului ministrului sănătăţii 
nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului.  

• cabinete medicale ambulatorii de specialitate din structura spitalului care nu 
fac parte din ambulatoriul de specialitate integrat al spitalului, organizate potrivit 
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de 
specialitate al spitalului. 

Alte structuri care acordă servicii medicale de specialitate, conform art. 135 din Legea 
nr. 95/2006, sunt şi: 

• dispensarele TBC 
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• laboratoarele/centrele de sănătate mintală 
• staţionarele de zi cu profil de psihiatrie 
• cabinetele de medicină dentară 

 
Pentru persoanele private de libertate, asistenţa medicală de specialitate, clinică şi 
paraclinică, se realizează la nivelul cabinetelor de specialitate din unităţile penitenciare 
şi în ambulatoriile din structura penitenciarelor-spital, conform art. 37 din Ordinul comun 
al ministrului justiţiei şi ministrului sănătăţii nr. 429/C–125/2012 privind asigurarea 
asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor. 

 
 

 Serviciul public asistenţă medicală în unităţile sanitare cu paturi 

Asistența medicală și serviciile medicale se acordă, conform art. 163, alin. 1 din Legea 
95/2006, și în spitale, definite ca unități sanitare cu paturi, de utilitate publică. Conform 
art. 163, alin. 2 din Legea nr. 95/2006, spitalele pot fi: spitale publice, spitale publice cu 
secţii sau compartimente private sau spitale private. Spitalele publice se pot afla în 
subordinea diferitelor instituții sau autorități publice, inclusiv în subordinea autorităţilor 
administraţiei publice locale. Art. 4 , alin. 2 din Legea 95/2006 definește instituțiile de la 
nivel central care au in subordine unități sanitare drept ministere și instituții cu rețele 
sanitare proprii.  

Fiecare minister sau instituție cu rețea sanitară proprie își organizează structuri de 
specialitate proprii, conform art. 2, alin. (7) și art. 10, alin.3 din Legea 95/2006. Aceste 
structuri de specialitate au următoarele atribuții: 

• verifică respectarea reglementărilor în domeniul sănătăţii publice în rețeaua 
sanitară proprie, iar în caz de nereguli sau neconformitate, aplică măsuri conform 
legii (art. 10, alin. 3 din Legea nr. 95/2006). 

• Controlează activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar 
din spitale aflate în rețeaua sanitară proprie (art. 164, alin. 1 din Legea nr. 
95/2006). 

Art. 12 din Legea nr. 95/2006 stabilește că ministerele și instituțiile cu rețea sanitară 
proprie își pot organiza direcţii de sănătate publică în mod similar cu Ministerul 
Sănătăţii care are drept structuri deconcentrate direcţiile de sănătate publică judeţene 
şi a municipiului Bucureşti. Într-un alt articol din lege aceste direcții ale ministerelor 
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similare cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt 
numite direcții medicale: respectiv direcţiile medicale ori similare ale ministerelor şi 
instituţiilor cu reţea sanitară proprie analizează execuţia bugetelor de venituri şi 
cheltuieli lunare şi trimestriale şi le înaintează Ministerului Sănătăţii, respectiv 
ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, după caz (art. 201, alin. 8). Într-un 
alt articol de lege - art. 40, alin. 1 din Legea 95/2006, direcțiile/structurile de 
specialitate ale ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie sunt denumite 
autorități de sănătate publică: Informaţiile privind sănătatea persoanelor se păstrează 
la autorităţile de sănătate publică ale ministerelor cu reţea sanitară proprie. Conform 
art. 201, alin. 8 din Legea nr. 95/2006, direcţiile medicale ori similare ale ministerelor 
şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie analizează execuţia bugetelor de venituri şi 
cheltuieli lunare şi trimestriale ale spitalelor aflate în subordine. 

Conform legii instituțiile cu rețea sanitară proprie, excluzând autoritățile administrației 
publice locale care au propria rețea sanitară şi care este analizată mai jos, sunt: 

a. Ministerul Sănătății. Lista spitalelor aflate în rețeaua proprie este prevăzută în 
Anexa 2 a Hotărârii Guvernului nr. 144 /2010 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii. 

b. Ministerul Apărării Naţionale; 
c. Ministerul Afacerilor Interne,  
d. Ministerul Justiţiei,  
e. Ministerul Transporturilor. Unitățile din subordine se regăsesc în anexa nr. 2, pct. 

B din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Transporturilor, şi anume unităţile care funcţionează în subordinea 
Ministerului Transporturilor şi care se finanţează din venituri proprii prin sistemul 
de asigurări sociale de sănătate. 

f. Serviciul Român de Informaţii, de exemplu, SRI are în subordine Spitalul Clinic de 
Urgență Prof. Dr. Agrippa Ionescu. 

g. Serviciul de Informaţii Externe,  
h. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,  
i. Academia Română. Conform art. 24 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi 

funcţionarea Academiei Române, Academia Română are drept de supraveghere şi 
de control asupra Fundaţiei Familiei Menachem H. Elias, conform "Actului de 
fundaţiune". 

j. Universităţile de medicină şi farmacie acreditate şi universităţile care au în 
structură facultăţi de medicină şi farmacie acreditate. 
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În privința Ministerului Justiției, pentru asigurarea asistenţei medicale a persoanelor 
private de libertate, în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează o 
reţea sanitară, care cuprinde: cabinete de medicină primară, cabinete de medicină 
dentară, infirmerii, cabinete de specialitate, penitenciare-spital şi mijloace de transport 
medical97. 

În contextul procesului de descentralizare în domeniul sănătății, în vederea eficientizării 
activității de asistență medicală acordată în unele unități sanitare cu paturi, prin 
apropierea acesteia de beneficiari, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, a dispus transferul ansamblului de atribuții și competențe ale Ministerului 
Sănătății către autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește 
managementul asistenței medicale acordate în anumite centre de sănatate, spitale 
municipale, orășenești sau comunale. Transferul a fost realizat în condițiile prevăzute de 
Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale. 

Urmare a Hotărârii Guvernului nr. 1567/2008 privind aprobarea Listei unităţilor sanitare 
publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către 
autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, 
precum şi a criteriilor care stau la baza acestui transfer anumite unități sanitare cu 
paturi au fost incluse in faze-pilot de testare și evaluare a impactului soluțiilor propuse 
pentru descentralizare. Criteriile de transfer, prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1567/2008, au avut în vedere tipul spitalului (spitale care furnizează 
servicii de sănătate secundare, spitale generale/spitale de specialitate, spitale de 
acuţi/cronici, spitale de interes local, spitale de adulţi/copii), distribuția/accesul 
echitabil la nivel local și raportul optim între nivelul decizional și managementul 
serviciilor de sănătate la nivel local. De remarcat este faptul că aceste criterii nu sunt de 
natură să reflecte capacitatea administrativă a unităților administrativ-teritoriale în 

    

97 Art. 5 din Ordinul comun al ministrului justiţiei şi ministrului sănătăţii nr. 429/C – 125 din 7 februarie 
2012 privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 
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sensul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 139/2008 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și 
completările ulterioare.  

În conformitate cu dispozițiile art. 17 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, lista finală a unităților sanitare cu paturi pentru care s-a 
transferat managementul asistenței medicale a fost stabilită prin Hotărârea Guvernului 
nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la 
autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a 
Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul 
asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria 
Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se 
transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice 
locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. 
Listele includ și unități sanitare din rețeaua Consiliilor Județene, respectiv spitale 
județene.  

În concordanță cu prevederile art. 22^1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, ulterior unui transfer inițial de competențe, managementul 
asistenței medicale acordate în unităţile sanitare cu paturi se poate transfera, cu acordul 
ambelor părţi, de la o autoritate publică locala la o altă autoritate publică locală, prin 
hotărâre a Guvernului. 

Autoritățile implicate în managementul asistenței medicale în unitățile sanitare cu paturi 
pentru care s-au transferat competențe către autoritățile administrației publice locale 
sunt prezentate în figura următoare: 
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În structura spitalelor judeţene şi municipale, indiferent de rețeua căreia îi aparțin, se 
pot înfiinţa centre de sănătate multifuncţionale pentru asigurarea de servicii medicale 
adaptate la nevoile comunităţilor locale (art. 2, alin. 1 din normele metodologice de 
organizare şi funcţionare a centrelor de sănătate multifuncţionale aprobate prin Ordinul 
ministrului sănătăţii nr. 1144/2011). Conform art. 3, alin. 1 din normele metodologice de 
organizare şi funcţionare a centrelor de sănătate multifuncţionale aprobate prin Ordinul 
ministrului sănătăţii nr. 1144/2011, centrele de sănătate multifuncţionale pot 
cuprinde:cabinete de specialitate; 

• un compartiment de 5-20 de paturi de spitalizare de zi; 
• un punct de lucru al unităţii de primire a urgenţelor sau al compartimentului de 

primire a urgenţelor din cadrul spitalelor judeţene sau municipale în structura 
căruia funcţionează centrele de sănătate multifuncţionale; 

• un laborator de analize medicale şi/sau un laborator de radiologie şi imagistică 
medicală. 
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 Serviciul public furnizat în cadrul unităților de asistență medico-socială 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, s-au transferat către autoritățile administrației 
publice locale ansamblul atribuțiilor și competențelor Ministerului Sănătății legate de 
finanțarea cheltuielilor de personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și 
cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare din unitățile de asistență medico-
socială. Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) din același act normativ, în vederea 
exercitării de către autoritățile administrației publice locale a acestor atribuiții, prin 
bugetul Ministerului Sănătății se asigură transferuri de la bugetul de stat către bugetele 
locale. Totodată, în art. 15 se prevede că „...asistența medico-socială se realizează prin 
unități de asistență medico-socială, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes 
judeţean şi local... ”.  

Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 59/2009 nu includ dispoziții legate de unitățile 
de asistență medico-socială.  

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind 
administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și 
completările ulterioare, Consiliile Județene și Consiliile Locale pot înființa, cu avizul 
Ministerului Sănătății, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene și Ministerului Muncii și Justiției Sociale98, unități de asistență 
medico-socială, prin reorganizarea unor unități sanitare publice (de interes județean și 
local, cu privire la care terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea sunt 
incluse în domeniul public al unității administrativ-teritoriale și care au fost date în 
administrare unităților sanitare). Unitățile de asistență medico-socială se organizează ca 
instituţii publice cu personalitate juridică finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
acordate de la bugetele locale. Acestea au ca beneficiari persoanele cu afecțiuni cronice 
care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi 

    

98 Denumirile ministerelor au fost actualizate, actul normativ făcând referire la Ministerul Administraţiei şi 
Internelor şi la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. 
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care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au 
posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi 
competenţe pentru integrare socială.  

Organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-socială este 
reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-socială. Art. 2 din 
actul normativ menționează înființarea unităților de asistență medico-socială ca instituții 
rezidențiale și de zi. În vederea înființării era necesară o evaluare privind reorganizarea 
unităților sanitare vizate, realizată de către direcțiile de sănătate județene, împreună cu 
fostele direcții de muncă și solidaritate socială.  

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, definește aceste unități în art. 170 lit. k) ca fiind instituții 
publice specializate, în subordinea autorităților administrației publice locale, care 
acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum și servicii sociale persoanelor cu 
nevoi medico-sociale. Potrivit art. 170 alin. (2) ele sunt incluse în categoria spitalelor. 
Pentru realizarea serviciilor de îngrijire, a serviciilor medicale și a serviciilor sociale, 
unitățile de asistență medico-socială încheie convenții de parteneriat sau contracte cu 
furnizorii publici ori privați care acordă astfel de servicii (conform art. 6 din Hotărârea 
Guvernului nr. 412/2013 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și 
finanțarea unităților de asistență medico-socială).  

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (4) din Instrucțiunile MS/MAI nr. 1/507 din 28 iulie 2003 
de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de 
asistență medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003, serviciile 
sociale acordate în cadrul unităților de asistență medico-socială includ următoarele: 

• Asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie și siguranță: 
• Asigurarea unor condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și 

demnitatea; 
• Asigurarea menținerii capacităților fizice și intelectuale; 
• Asigurarea consilierii și informării atât a asistaților, cât și a familiilor acestora 

privind problematica socială; 
• Intervenții pentru prevenirea și combaterea instituționalizării prelungite; 
• Stimularea participării la viața socială; 
• Facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile proprii; 
• Organizarea de activități psihosociale și culturale; 
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• Identificarea mediilor în care poate fi integrată persoana internată timp 
îndelungat.  

Regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică și numărul de 
personal se aprobă prin hotărâre de înființare a unității adoptată de către Consiliul 
Local/Consililul Județean. Conducerea unității este asigurată de un director, sprijinit de 
un consiliu consultativ din care fac parte, printre alții, un reprezentant al autorității 
administrației publice locale prin a cărei hotărâre a fost înființată unitatea, un 
reprezentant al direcției de sănătate publică județeană și un reprezentant al casei de 
asigurări de sănătate județene. Conform dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Instrucțiunile 
MS/MAI nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi 
finanţarea unităţilor de asistenţa medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 412/2003, directorul este numit și eliberat din funcție prin hotărâre a Consiliului 
Local, la propunerea primarului sau prin hotărâre a Consiliului Județean, la propunerea 
președintelui Consiliului Județean, după caz. Art. 14 din Instrucțiunile MS/MAI nr. 
1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 
unităţilor de asistenţa medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 
stabilește atribuții de control al activității unităților de asistență medico-socială și a 
calității serviciilor acordate în sarcina personalului abilitat al direcțiilor de sănătate 
publică județene, al caselor de asigurări de sănătate și al serviciilor publice de asistență 
socială din cadrul structurilor administrativ-teritoriale. Atribuțiile caselor de asigurări de 
sănătate au fost stabilite în contextul în care, anterior datei de 1 ianuarie 2007, sumele 
reprezentând cheltuieli de personal aferente medicilor și asistenților medicali și 
cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare erau decontate de către acestea, pe 
bază de contracte încheiate cu unitățile de asistență medico-socială, conform 
prevederilor contractului cadru. Este necesar a se analiza în ce măsură aceste atribuții 
de control se exercită în prezent.  

Potrivit art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-
socială, cheltuielile curente și de capital ale unităților de asistență medico-socială se 
asigură din venituri proprii și din subvenții acordate din bugetul local. Același articol 
precizează că subvențiile de la bugetele locale sunt acordate pentru asigurarea serviciilor 
sociale, pentru cheltuieli de întreținere și gospodărire, reparații, consolidări, dotări 
independente.  
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În ceea ce privește finanțarea cheltuielilor de personal aferente medicilor și asistenților 
medicali, precum și cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare din unitățile de 
asistență medico-socială, Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-socială nu 
conține dispoziții exprese. Art. 8 menționează că veniturile proprii ale unităților de 
asistență medico-socială se constituie, printre altele, din contribuții personale ale 
beneficiarilor, stabilite prin hotărârile Consiliilor Locale/Consiliilor Județene.  

Relevante în acest context sunt prevederile art. 248 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, care enumeră printre serviciile care nu sunt decontate din Fondul Național de 
Asigurări Sociale de Sănătate (și a căror contravaloare este suportată de asigurat, de 
unitățile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse) cheltuielile de personal 
aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi 
materiale sanitare din unităţi medico-sociale. Pentru unitățile de asistență medico-socială 
cheltuielile enumerate se suportă de la bugetul de stat. 

Autoritățile implicate în furnizarea serviciului sunt prezentate în figura următoare: 
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 Serviciul public de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat 

Asistenţă publică integrată de urgenţă este asigurată de instituţiile publice de stat aflate 
în structurile Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne şi/sau în structura 
autorităţilor publice locale99. În funcţie de situaţia socială, există mai multe tipuri de 
autorităţi implicate în furnizarea serviciului public: 

• Primul ajutor calificat se acordă de echipe aflate sub coordonarea inspectoratelor 
pentru situaţii de urgenţă, în colaborare cu autorităţile publice locale şi structurile 
Ministerului Sănătăţii (Art. 93, alin.4 din Legea nr. 95/2006). Salvamontul, 
Salvamarul, Jandarmeria montană. Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de 
Urgenţă din subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi alte 
instituţii publice similare pot avea personal instruit în primul ajutor calificat, care 
acţionează în cadrul misiunilor specifice de salvare asigurate de aceste instituţii 
(art. 93, alin. 10 din Legea nr. 95/2006). 

• Asistenţa medicală publică de urgenţă în faza prespitalicească este asigurată de 
serviciile de ambulanţă judeţene şi de cel al municipiului Bucureşti, precum şi de 
echipajele integrate ale Serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare 
(SMURD), aflate în structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, a 
autorităţilor publice locale şi a spitalelor judeţene şi regionale (art. 97, alin.1 din 
Legea nr. 95/2006). 

• Asistenţa medicală publică de urgenţă în faza spitalicească este asigurată de 
spitalele orăşeneşti, municipale, judeţene şi regionale aflate în structura 
Ministerului Sănătăţii şi/sau a autorităţilor publice locale (Art. 97, alin. 8). La 
nivel spitalicesc, asistenţa medicală de urgenţă se asigură în spitalele orăşeneşti, 
municipale, judeţene şi regionale şi ale municipiului Bucureşti, precum şi ale 
ministerelor şi instituţiilor publice cu reţele sanitare proprii (Art. 105, alin. 5 din 
Legea nr. 95/2006). 

În privința persoanelor private de libertate, asistența medicală de urgență este 
reglementată de Ordinul comun al ministrului justiţiei şi ministrului sănătăţii nr. 429/C-
125/2012 privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în 

    

99 Art. 92 din Legea nr. 95/2006.  Asistenţa publică integrată de urgenţă se asigură şi prin intermediul 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Direcţia pentru apel unic de urgenţă 112, dar serviciul public de 
urgenţă 112 va fi tratat separat în cadrul domeniului situaţii de urgenţă de aceea este doar menţionat în 
cadrul acestui subcapitol. 
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custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Astfel, conform art. 35 din Ordinul 
nr. 429/C-125/2012, urgenţele medico-chirurgicale sunt prezentate la cabinetul medical 
de îndată, unde se iau/ia măsurile necesare în limita competenţei. Urgenţele medico-
chirurgicale care nu pot fi rezolvate în unitate se prezintă la unitatea spitalicească cea 
mai apropiată, sau, după caz, cu apelarea serviciului judeţean de ambulanţă. 

 
 

 Serviciul public de asistenţă farmaceutică 

Asistenţa farmaceutică a populaţiei se asigură, conform art. 1 din Legea nr. 266/2008 a 
farmaciei, prin intermediul următoarelor unităţi farmaceutice:  

• Farmacie comunitară, care poate deschide puncte de lucru, denumite și oficine. 
Farmacia comunitară este unitatea farmaceutică ce asigură asistenţa farmaceutică 
în ambulatoriu a populaţiei, prin eliberarea de medicamente şi alte produse, 
precum şi prin furnizarea de servicii farmaceutice, în scopul realizării corecte a 
tratamentelor cu medicamente sau cu alte produse de sănătate şi al promovării 
unui mod de viaţă sănătos100; 

• Farmacie cu circuit închis. Acesta este unitatea farmaceutică ce asigură asistenţa 
cu medicamente de uz uman pentru bolnavii internaţi în unităţi sanitare şi în alte 
instituţii cu reţea sanitară proprie şi pentru serviciul de ambulanţă, precum şi 
pentru ambulatoriu în cadrul programelor naţionale de sănătate şi ambulatoriul 
instituţiilor cu reţea sanitară proprie101. Condiţiile privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea farmaciilor din unităţile medicale aflate în structura ministerelor 
cu reţea medicală proprie, farmaciilor şi oficinelor locale de distribuţie din 
sistemul penitenciar se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al 
ministrului ministerului în structura căruia este organizată şi funcţionează o reţea 
medicală proprie. (Art. 3, alin.3 din Legea nr. 266/2008). 

    

100 Art. 1, lit. b din Normele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, 
aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 962/2009 
101 Art. Art. 1, lit. c din Normele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, 
aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 962/2009 
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• Drogherie. Acesta reprezintă unitatea farmaceutică ce asigură asistenţa 
farmaceutică în ambulatoriu a populaţiei numai cu medicamente care se pot 
elibera fără prescripţie medicală şi cu alte produse102. 

Ministerul Sănătăţii, în condițiile art. 8, alin. 1 din Ordinul nr. 962/2009 pentru 
aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi 
drogheriilor, emite autorizaţiile de funcţionare pentru farmaciile comunitare, farmaciile 
cu circuit închis şi drogherii. Conform art. 6 din Legea nr. 266/2008, farmacia comunitară 
se înfiinţează şi funcţionează sub forma unei societăţi comerciale. În mod similar, 
conform art. 23 din Legea nr. 266/2008, drogheriile sunt înființate de societăți 
comerciale. Numărul de farmacii comunitare este reglementat de lege. Astfel, conform 
art. 12 din Legea nr. 266/2008, Înfiinţarea unei farmacii comunitare în mediul urban se 
face în funcţie de numărul de locuitori: în municipiul Bucureşti, o farmacie la 3.000 de 
locuitori; în oraşele reşedinţă de judeţ, o farmacie la 3.500 de locuitori; în celelalte 
oraşe, o farmacie la 4.000 de locuitori. Conform art. 31, alin. (1) din Legea nr. 266/2008, 
inspecţia de autorizare şi inspecţiile de supraveghere în farmacii comunitare, farmacii cu 
circuit închis şi în drogherii se exercită de Ministerul Sănătăţii. 

 
 

 Serviciul public de control în domeniul dispozitivelor medicale 

Controlul în domeniul dispozitivelor medicale este realizat de Departamentul de 
dispozitive medicale din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale (ANMDM), în baza art. 925, alin. 3 din Legea nr. 95/2006. Spre deosebire de 
activitatea de inspecţie a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare 
ce a fost inclusă în serviciul public de control în sănătatea publică, controlul în domeniul 
dispozitivelor medicale face obiectul unui alt serviciu public și se referă la controlul 
activităţilor de comercializare, distribuţie şi de prestări de servicii în domeniul 
dispozitivelor medicale, conform art. 924 din Legea nr. 95/2006.  

    

102 Alte produse sunt definite de art. 2, alin. 1, lit. e din Legea 266/2008 și cuprind: produse cosmetice, 
produse parafarmaceutice, dispozitive şi aparatură medicală de uz individual şi consumabile pentru 
acestea, suplimente alimentare şi alimente cu destinaţie specială, plante anodine şi produse pe bază de 
plante anodine, produse de puericultura, articole destinate întreţinerii igienei personale, echipamente, 
materiale sau produse destinate protecţiei ori îmbunătăţirii sănătăţii, produse pentru protecţia împotriva 
bolilor cu transmitere sexuală sau cu acţiune contraceptivă, produse homeopate, produse destinate 
aromaterapiei, alte produse destinate utilizării în unele stări patologice; 
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Activităţile de comercializare, de distribuţie şi de prestări de servicii în domeniul 
dispozitivelor medicale sunt supuse controlului prin avizare. Excepţie de la această 
cerinţă fac activităţile care se realizează de către însuşi producătorul dispozitivelor 
medicale ce fac obiectul acestor activităţi (Art. 926 din Legea nr. 95/2006). Avizul se 
emite de ANMDM, cu respectarea normelor metodologice aplicabile, în baza evaluării 
competenţei şi a capabilităţii persoanelor fizice sau juridice, după caz, de a realiza 
activităţile pentru care solicită avizul. 

 Serviciul public în domeniul prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi 
celule 

În conformitate cu art. 143, alin. 1 din Legea nr. 95/2006, autorităţile competente în 
domeniul activităţii de transplant din România sunt Agenţia Naţională de Transplant103 şi 
Ministerul Sănătăţii, prin structura de control în domeniul sănătăţii. Acestora și se adaugă 
unităţile sanitare publice sau private acreditate, centrele de transplant publice sau 
private acreditate, precum și Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem 
Hematopoietice. 

• Agenţia Naţională de Transplant asigură coordonarea, supravegherea, aprobarea 
şi implementarea oricăror dispoziţii privind activitatea de transplant (art. 143, 
alin. 2 din Legea nr. 95/2006). 

• Ministerului Sănătăţii asigură inspecţia şi măsurile de control privind activitatea 
de transplant (art. 143, alin. 3 din Legea nr. 95/2006). 

• Unităţile sanitare publice sau private acreditate asigură prelevarea de organe, 
ţesuturi şi celule de origine umană (art. 143, alin. 4 din Legea nr. 95/2006). 

• Centrele de transplant publice sau private acreditate asigură transplantul de 
organe, ţesuturi şi celule de origine umană (art. 143, alin. 5 din Legea nr. 
95/2006). 

• Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice 
asigură procesarea cererilor, din ţară sau din străinătate, pentru utilizarea de 
celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi cu pacienţii (art. 143, alin. 7 
din Legea nr. 95/2006). 

    

103 Instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în subordinea Ministerului Sănătăţii, 
şice  reprezintă autoritatea care realizează politicile şi programele naţionale de transplant de organe, 
ţesuturi şi celule umane 
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 Serviciul public de asistenţă medicală de transfuziologie 

Potrivit art. 6 din Legea nr. 282/2005, activitatea de transfuzie sanguină este organizată 
şi controlată de Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate competentă. Potrivit art. 7 
din Legea nr. 282/2005, Ministerul Sănătăţii îşi exercită prerogativele prin intermediul 
următoarelor structuri: 

• Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină (I.N.T.S.) "Prof. Dr. C.T. Nicolau" 
Bucureşti şi centrele de transfuzie sanguină teritoriale; 

• Inspecţia sanitară de stat; 
• unităţile de transfuzie sanguină din spitale. 

Asistenţa medicală de hemotransfuziologie, transfuzie sanguină sau alte servicii de 
asistenţă medicală şi prestaţii autorizate se asigură prin unităţi specializate în acest scop 
(art. 33 din Legea nr. 95/2006). Potrivit art. 9, alin. 1 din Legea nr. 282/2005, Ministerul 
Sănătăţii autorizează funcţionarea I.N.T.S., a centrelor de transfuzie sanguină judeţene 
şi al municipiului Bucureşti, a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale şi activităţile 
ce pot fi desfăşurate104. 

Ministerul Apărării Naţionale autorizează instituţiile de profil din domeniul transfuziei 
sanguine din reţeaua proprie (art.1 Ordinul Ministerului Sănătății nr. 607/2013 pentru 
aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităţilor de transfuzie sanguină din 
unităţile sanitare). 

 
 

 Serviciul public de gestionare a asigurărilor sociale de sănătate 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) administrează şi gestionează sistemul de 
asigurări sociale de sănătate (art. 276, alin. 1 din Legea nr. 95/2006). CNAS are în 
subordine casele de asigurări de sănătate judeţene şi Casa de Asigurări de Sănătate a 
Municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, 
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (art. 276, alin. 3 din Legea nr. 95/2006). 

    

104 A se vedea OMS nr. 607 din 8 mai 2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea 
unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile sanitare; 
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Potrivit art. 219, alin. (7) din Legea 95/2006, Ministerul Sănătăţii, ca autoritate 
naţională în domeniul sănătăţii, exercită controlul asupra sistemului de asigurări sociale 
de sănătate, din punctul de vedere al aplicării politicilor şi programelor în domeniul 
sanitar aprobate de Guvernul României, şi realizează coordonarea funcţionării eficiente a 
sistemului de asigurări sociale de sănătate organizat prin CNAS. 

Potrivit art. 220 (4) din Legea 95/2006, CNAS propune, cu avizul conform al Ministerului 
Sănătăţii, proiecte de acte normative pentru asigurarea funcţionării sistemului de 
asigurări sociale de sănătate. Pentru proiectele de acte normative care au incidenţă 
asupra fondului, elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, este obligatorie obţinerea avizului conform al CNAS. 

 

 Serviciul public de gestionare a Programelor Naţionale de Sănătate 

Acest serviciu public este furnizat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate si 
Ministerul Sănătăţii. Potrivit art. 51 din Legea nr. 95/2006 derularea programelor se 
realizează distinct, după cum urmează: 
• de către Ministerul Sănătăţii pentru programele naţionale de sănătate publică; 
• de către CNAS pentru programele naţionale de sănătate curative. 

Potrivit art. 57, alin.1 din Legea 95/2006, Ministerul Sănătăţii desemnează instituţii 
publice din subordinea sa pentru asigurarea asistenţei tehnice şi managementului 
programelor naţionale de sănătate şi înfiinţează unităţi de asistenţă tehnică şi 
management al programelor naţionale de sănătate în cadrul instituţiilor desemnate. O  
unitate de asistenţă tehnică şi management al programelor naţionale de sănătate poate 
asigura asistenţă tehnică şi management pentru unul sau mai multe programe naţionale 
de sănătate. Lista instituţiilor publice în cadrul cărora există o unitate de asistenţă 
tehnică şi management al programelor naţionale de sănătate se regăseşte în art. 6 din 
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 386/2015.  
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În privinţa programelor naţionale de sănătate curative105, gestionarea programelor se 
face prin casele de asigurări de sănătate județene și ale municipiului București, precum 
și prin casele de asigurări de sănătate ale Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale 
şi Autorităţii Judecătoreşti. Casele de asigurări de sănătate negociază şi încheie 
contractele cu unităţile de specialitate care implementează aceste programe (instituţii 
publice, furnizori publici sau privaţi). Coordonarea tehnică şi metodologică pentru 
implementarea programelor naţionale de sănătate curative se asigură cu participarea 
experţilor desemnaţi ca şi coordonatorii naţionali prin ordin al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 

 Serviciul public de acreditare a unităţilor sanitare 

Potrivit art. 1, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015, Autoritatea Naţională de 
Management al Calităţii în Sănătate (A.N.M.C.S.) certifică conformitatea cu standardele 
de calitate în sănătate stabilite prin ordin al ministrului sănătății, fiind organisamul de 
acreditare a unităţilor sanitare. 

Ministerul Sănătăţii acționează în cazul acestui serviciu public drept autoritate de 
reglementare (Art. 174, alin.1 din Legea 95/2006): procedurile, standardele şi 
metodologia de acreditare, valabile pentru un ciclu de acreditare de 5 ani, se elaborează 
de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, se adoptă prin 
consensul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor care au reprezentanţi în Colegiul 
director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate şi se aprobă prin 
ordin al ministrului sănătăţii. 

 
 

 Serviciul public de recuperare medicală în staţiuni balneare 

Conform art. 14, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000, prin asistenţă medicală 
balneară se înţelege totalitatea serviciilor medico-sanitare efectuate sub formă de cură 
în staţiunile balneare, climatice sau balneoclimatice, prin utilizarea unuia sau a mai 
multor factori naturali şi a unor factori fizici, terapeutici produşi artificial, conform unor 

    

105 Interpretarea sistematică a art. 3 şi 6 din normele tehnice de realizare a programelor naţionale de 
sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 185/2015. 
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proceduri definite metodologic, precum şi prin dietă, medicaţie, psihoterapie şi educaţie 
sanitară. 

Ministerul Sănătăţii este autoritate care asigură coordonarea şi controlarea activităţii de 
asistenţă medicală în staţiunile balneare, climatice sau balneoclimatice, potrivit art. 12 
din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000. 

Potrivit art. 31 din Legea 95/2006, activitatea medicală de recuperare se asigură prin 
unităţi medicale de specialitate cu personalitate juridică, secţii, compartimente şi 
laboratoare de recuperare (baze de tratament), unităţi ambulatorii de recuperare, 
publice sau private, precum şi prin societăţi de turism balnear şi de recuperare, 
constituite conform legii. 

Faţă de prevederile legii generale nr. 95/2000, legea specială, şi anume Ordonaţa 
Guvernului nr. 109/2000, prin art. 14, alin. 2, stabileşte că asistenţa de recuperare, 
medicină fizică şi balneoclimatologie se desfăşoară numai prin: 

• Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie; 
• spitale de recuperare, sanatorii balneare şi de recuperare, secţii de profil din 

spitale, centre medicale balneare şi de recuperare, unităţi ambulatorii de 
recuperare-reabilitare din staţiunile balneoclimatice; unele spitale de recuperare 
se regăsesc şi în subordinea Ministerului Sănătăţii, conform Hotărârii de Guvern nr. 
144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Anexa 2- Lista 
cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea 
sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii, punctul II. Unități finanțate integral din 
venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări de sănătate. 

• cabinete medicale de specialitate (cabinetele de asistenţă medico-balneară şi de 
recuperare din localităţile în care există spitale fac parte din ambulatoriul de 
specialitate, ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, iar în localităţile în care 
nu există spitale, cabinetele de asistenţă medico-balneară şi de recuperare se 
organizează, conform legii, în cabinete de liberă practică medicală, casele de 
asigurări de sănătate fiind obligate să încheie contracte de furnizare de servicii 
medicale cu aceste cabinete106); 

    

106 Art. 141, alin. 3 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000 
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• unităţi sanitare de profil din subordinea altor ministere sau instituţii, autorizate şi 
acreditate, conform legii. 
 

Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie este unitate 
sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii107. 

Asistenţa medicală ambulatorie pentru specialitatea clinică de recuperare, medicină 
fizică şi balneologie seacordă prin: cabinete medicale, unităţi sanitare ambulatorii de 
recuperare, medicină fizică şi balneologie, inclusiv cele aparţinând ministerelor şi 
instituţiilor cu reţea sanitară proprie; societăţi de turism balnear şi de recuperare, 
medicină fizică şi balneologie; ambulatoriul de specialitate, ambulatoriul integrat, 
inclusiv centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura 
spitalului, inclusiv al spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din 
domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, centre 
de sănătate multifuncționale cu personalitate juridică (Anexa 2, capitolul III, art. 39 din 
Hotărârea Guvernului nr. 161/2016).  

Asistenţa medicală se asigură în sanatorii/secţii sanatoriale pentru adulţi şi copii, 
preventorii, cu sau fără personalitate juridică, inclusiv prin furnizori constituiţi conform 
Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, şi avizaţi de Ministerul Sănătăţii ca 
sanatorii balneare ori care au în structura avizată de Ministerul Sănătăţii secţii 
sanatoriale balneare. (Anexa 2 Capitolul IX, art. 128 din Hotărârea Guvernului nr. 
161/2016).  

 
 Serviciul public de autorizare a punerii pe piaţă a medicamentelor 

Serviciul public este prestat direct de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale (ANMDM). Prin excepţie, există şi medicamente care trebuie să 
fie autorizate de Agenţia Europeană a Medicamentelor prin procedura centralizată. 
Potrivit art. 704, alin. 1 din Legea 95/2006, niciun medicament nu poate fi pus pe piaţă 
în România fără o autorizaţie de punere pe piaţă emisă de către ANMDM sau fără o 
autorizaţie eliberată conform procedurii centralizate. 

 
    

107 Art. 141 din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000 
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 Serviciul public de ocrotire a sănătăţii mintale a populaţiei 

Conform art. 3  Legea 487/2002, Ministerul Sănătăţii este autoritatea competentă pentru 
organizarea şi controlul activităţii de ocrotire a sănătăţii mintale a populaţiei. Potrivit 
art. 22 din Legea 487/2002, serviciile specializate de sănătate mintală se realizează prin 
următoarele structuri: 

• centrul de sănătate mintală; 
• cabinetul psihiatric, cabinetul de evaluare, terapie şi consiliere psihologică, de 

psihoterapie şi de logopedie; 
• centrul de intervenţie în criză; 
• servicii de îngrijire la domiciliu; 
• spitalul de psihiatrie; 
• staţionarul de zi; 
• secţia de psihiatrie din spitalul general; 
• compartimentul de psihiatrie de legătură din spitalul general; 
• centre de recuperare şi reintegrare socială; 
• ateliere şi locuinţe protejate; 
• centrul de consultanţă privind violenţa în familie. 

 
 

 Serviciul public de autorizare a funcționării serviciilor din domeniul sanitar şi 
de eliberare a certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor 
medicale 

Potrivit Art. 17 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea 
regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor 
de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Direcţiile de sănătate publică 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti asigură înregistrarea cabinetelor medicale. 

3.5.2 Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

 Serviciul public de asistență medicală comunitară 

În baza art. 1 și art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și 
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completările ulterioare, s-a realizat transferul ansamblului de atribuții și competențe ale 
Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale, concomitent cu 
asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare exercitării acestora în ceea 
ce privește asistența medicală comunitară. Potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (2) din 
ordonanța de urgență, transferul de atribuții și competențe s-a realizat către Consiliile 
Locale. Având în vedere acest transfer, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative s-a introdus lit. k^1 la art. 21 din Legea-cadru a descentralizării nr. 
195/2006, care prevede că autoritățile administrației publice locale de la nivelul 
comunelor și orașelor exercită competențe exclusive privind asistența medicală 
comunitară.  

De remarcat sunt în acest context prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 162/2008 și ale art. 3 alin. (5) și art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 
56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, care stabilesc următoarele: 

• Exercitarea de competențe de monitorizare de către Consiliile județene, având în 
vedere că acestea transmit semestrial către Direcțiile de Sănătate Publică 
Județene rapoarte privind activitatea desfășurată la nivel de județ; 

• Păstrarea unor competențe de monitorizare și coordonare a asistenței medicale 
comunitare la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică Județene în condițiile art. 5 
din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 (având în vedere și atribuțiile acestora de 
repartizare pe unități administrativ-teritoriale a sumelor asigurate prin transferuri 
de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea cheltuielor de 
personal pentru asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari).  

În ceea ce privește procesul de raportare către DSPJ, din analiza prevederilor art. 11 
alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu dispozițiile art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, rezultă 
că o DSPJ primește atât rapoarte semestriale realizate de către serviciul public de 
asistență socială din subordinea Consiliilor Locale sau de către compartimentele 
desemnate din cadrul aparatelor de specialitate ale primarilor de la nivelul comunelor, 
cât și un raport semestrial transmis de către Consiliul Județean.  
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Activitățile desfășurate în domeniul asistenței medicale comunitare sunt în principal 
următoarele: 

 

Astfel cum se menționează în art. 8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, activitățile de asistență medicală comunitară sunt asigurate de categoriile 
profesionale de asistent medical comunitar și de mediator sanitar. Personalul din aceste 
categorii profesionale încheie contract individual de muncă cu autoritatea administrației 
publice locale pe a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea. Prin art. 4 din 
Hotărârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru 
servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din 
unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă 
medicală comunitară s-au stabilit, în concordanță cu art. 11 alin. (1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 162/2008, normativele de personal de un asistent medical 
comunitar la 500 de persoane asistate și de un mediator sanitar rom la 700 de persoane 
consiliate.  

Personalul este încadrat în cadrul serviciului public de asistență socială din subordinea 
Consiliului Local sau în cadrul compartimentului desemnat din aparatul de specialitate al 
primarului.  

Atribuțiile principale ale autorităților implicate în asigurarea furnizării serviciului public 
de asistență medicală comunitară sunt următoarele: 



 
 

189 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

 



 
 

190 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

 Serviciul public de asistență medicală și de medicină dentară desfășurată în 
unitățile de învățământ 

Având în vedere modalitățile concrete de exercitare a competențelor autorităților 
administrației publice locale prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale se poate afirma că acestea 
exercită competențe partajate cu autoritățile administrației publice de la nivel central în 
ceea ce privește furnizarea serviciului.  

Atribuțiile autorităților implicate în furnizarea serviciului public de asistență medicală și 
de medicină dentară desfășurată în unitățile de învățământ sunt următoarele:  
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 Serviciul public de control în sănătatea publică 

În privinţa serviciul public de control în sănătatea publică, din punct de vedere 
normativ, competenţele autorităţilor implicate se regăsesc în mai multe acte normative 
sau disparat, în acelaşi act normativ. De exemplu, cu toate că art. 26, alin. 2, lit. d din 
Legea nr. 95/2006 stabileşte că activitatea de inspecţie sanitară de stat se realizează şi 
în domeniul dispozitive medicale, reglementările specifice privind dispozitivele medicale 
se regăsesc în art. 930 din Legea nr. 95/2006. 

• Competenţele privind avizarea şi autorizarea 

Conform art. 28 din Legea 95/2006, în scopul protejării sănătăţii populaţiei, activitatea 
de avizare şi autorizare constă în certificarea conformării cu normele de sănătate publică 
a produselor, serviciilor şi activităţilor. Activitatea de emitere a avizelor şi autorizaţiilor 
se regăseşte şi ca atribuţie specifică a Ministerului Sănătăţii în art. 4 din Hotărârea 
Guvernului nr. 144/2010. Atribuţia este operaţionalizată prin Ordinul ministrului sănătăţii 
nr. 1030/2009 care stabileşte procedurile necesare în vederea eliberării de către 
direcţiile de sănătate publică judeţene a autorizaţiei sanitare de funcţionare, precum şi 
de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 976/1998 care stabileşte procedurile de eliberare a 
autorizaţiei sanitare pentru unităţile alimentare. Mai departe, prin Ordinul ministrului 
sănătăţii nr. 1078/2010, Capitolul III, Art. 17, pct. 7 din Regulament, sunt stabilite 
atribuţiile compartimentului de avize şi autorizare din cadrul direcţiilor de sănătate 
publică judeţene. Astfel, compartimentul de avize şi autorizare are ca atribuţii specifice 
primirea, verificarea şi înregistrarea cererilor şi documentaţiilor pentru toate procedurile 
de reglementare în ceea ce priveşte proiectele de amplasare, construcţie şi amenajare a 
obiectivelor şi activităţilor; primirea, verificarea şi înregistrarea cererilor şi 
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documentaţiilor de autorizare sanitară şi certificarea conformităţii în vederea 
funcţionării obiectivelor, precum şi înregistrarea declaraţiilor pe propria răspundere şi 
transmiterea acestora serviciului de control în sănătate publică. Întrucât actele 
normative au fost elaborate şi modificate în perioade diferite de timp, termenii folosiţi 
nu sunt unitari. De exemplu legea se referă la certificarea conformităţii produselor, 
serviciilor şi activităţilor, pe când legislaţia secundară se referă la proiectele de 
amplasare, amenajare, construire şi la funcţionarea obiectivelor. Apoi există o procedură 
de autorizare sanitară în cazul comercianţilor, prin biroul unic, şi o altă procedură, 
pentru persoanele nu sunt supuse înregistrării la registrul comerţului. 

• Competenţele de inspecţie sanitară 
 

Inspecţia Sanitară de Stat are ca atribuţii principale: 
 verificarea respectării prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul sănătăţii 

publice; 
 verificarea conformităţii cu prevederile legale în vigoare a normelor igienico-

sanitare, amplasamentelor, activităţilor (inclusiv activitatea nucleară), 
serviciilor, documentelor, produselor (inclusiv produsele de origine umană 
destinate utilizării terapeutice), factorilor de mediu, de habitat, de muncă şi 
alimentelor; 

 verificarea respectării reglementărilor privind starea de sănătate a personalului 
angajat, cunoştinţele, aptitudinile şi practicile acestuia în raport cu normele 
igienico-sanitare; 

 depistarea factorilor de risc la adresa sănătăţii publice, evaluarea şi analiza 
riscurilor reprezentate de acestea pentru sănătate, instituirea şi/sau impunerea 
măsurilor de eliminare sau, după caz, de diminuare a riscurilor. 

 verificarea respectării prevederilor legale referitoare la donarea, procurarea, 
testarea, procesarea, conservarea, stocarea şi distribuirea ţesuturilor, a celulelor 
umane şi a produselor obţinute din ţesuturi şi celule umane destinate utilizării la 
om. 

Legislaţia în vigoare defineşte patru domenii de inspecţie: inspecţia de sănătate publică, 
inspecţia farmaceutică, inspecţia dispozitivelor medicale şi inspecţia pentru controlul 
calităţii serviciilor de asistenţă medicală. Fiecare domeniu de inspecţie este definit la 
art. 4 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
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Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii este organizată în 
compartimente conform celor patru domenii de inspecţie şi are atribuţii de organizare şi 
coordonare metodologică, precum şi din punctul de vedere al activităţii specifice, a 
structurilor care desfăşoară activitatea de inspecţie sanitară de stat la nivel judeţean 
(deconcentrat)108. Această atribuţie nu este detaliată în Hotărârea Guvernului nr. 
144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, ci într-un ordin de 
ministru, care stabileşte organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat109.  

Inspecţia sanitară de stat, organizată la nivel judeţean sub forma unor unităţi 
independente în cadrul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, desfăşoară acţiuni de inspecţie a obiectivelor, activităţilor, produselor şi 
persoanelor din unităţile aflate în aria administrativ-teritorială de autoritate110. 

Trebuie menţionat că ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie organizează un 
sistem în oglindă de inspecţie sanitară. Astfel, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară 
proprie îşi organizează serviciile de inspecţie sanitară în conformitate cu Ordinul 
ministrului sănătăţii nr. 824/2006111. Aceste prevederi nu sunt, în totalitate, compatibile 
cu principiul aplicării unitare. 

În privinţa dispozitivelor medicale, Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului 
Sănătăţii şi din cadrul direcţiilor de sănătate publică are competenţe care se 
coordonează cu competenţele ANMDM. Ambele instituţii au dreptul să realizeze controale 
şi testări inopinate, ANMDM ale dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în 
utilizare, iar Inspecţia Sanitară de Stat a locurilor unde dispozitivele medicale sunt puse 
în funcţiune112. 

    

108 Art. 26, indice 1 din Legea nr. 95/2006 
109 OMS nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de 
Stat, art. 7, 14 şi 15. 
110 Setul complet de atribuţii este detaliat în art. 17, 18 şi 19 din OMS nr. 824/2006 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat 
111 Art. 5, 7 şi 8 din OMS nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea 
Inspecţiei Sanitare de Stat 
112 ANMDM are aceste competenţe reglementate prin art. 928 şi 929 din Legea nr. 95/2006, în timp ce 
Inspecţia Sanitară de Stat are aceste competenţe reglementate prin art. 4 şi 15 din OMS nr. 824/2006. 
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Inspecţia Sanitară de Stat realizează activitatea de supraveghere şi inspecţie a pieţei 
dispozitivelor medicale prin113: a)inspecţia locurilor unde se comercializează şi se 
depozitează dispozitive medicale; b)inspecţia producătorilor de dispozitive medicale; 
c)inspecţia locurilor unde dispozitivele medicale sunt puse în funcţiune; d)controale 
inopinate şi verificări punctuale; e)prelevarea de mostre de dispozitive medicale şi 
verificarea prin examinare şi încercare a acestora. 

ANMDM realizează activitatea de control a dispozitivele medicale puse în funcţiune şi 
aflate în utilizare prin a) control prin verificare periodică; b) inspecţie şi testare 
inopinată; c) supraveghere în utilizare. 

În privinţa relaţiilor de colaborare, în vederea îndeplinirii atribuţiilor privind verificarea 
respectării prevederilor legale referitoare la donarea, procurarea, testarea, procesarea, 
conservarea, stocarea şi distribuirea ţesuturilor, a celulelor umane şi a produselor 
obţinute din ţesuturi şi celule umane destinate utilizării la om, Inspecţia Sanitară de Stat 
stabileşte împreună cu Agenţia Naţională de Transplant un sistem de vigilenţă pentru 
raportarea, investigarea, înregistrarea şi transmiterea informaţiilor despre incidentele 
adverse severe şi reacţiile adverse severe apărute în orice etapă a lanţului de la donare 
la transplant114. Inspecţia Sanitară de Stat colaborează şi cu Colegiul Farmacistilor din 
Romania care poate participă, prin reprezentanţii săi, la activitatea de inspecţie 
farmaceutică, inclusiv pe bază de tematici comune de inspecţie. 

În privinţa semnalării reacţiilor şi incidentelor adverse severe în domeniul transfuziei de 
sânge, stipulate în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1228/2006 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea sistemului de hemovigilență, de asigurare a trasabilității, precum și a 
Regulamentului privind sistemul de înregistrare și raportare în cazul apariției de 
incidente și reacții adverse severe legate de colecta și administrarea de sânge și de 
componente sanguine umane, cu modificările și completările ulterioare, Inspecția 
Sanitară de Stat, din cadrul Ministerului Sănătăţii sau cea judeţeană după caz, primeşte 
semnalarea reacţiilor şi incidentelor adverse severe, precum şi nivelul de imputabilitate 
şi raportul anual al reacţiilor şi incidentelor adverse severe de la coordonatorul naţional 
de hemovigilenţă, coordonatorii regionali de hemovigilenţă şi coordonatorii judeţeni de 
hemovigilenţă, după caz (art. 3-5 din normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii 

    

113 Art. 4, alin. (3) din OMS nr. 824/2006. 
114 Art. 148, alin. 15 din Legea 95/2006 
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nr. 1228/2006). Inspecţia sanitară de stat primeşte rapoartele comisiilor de transfuzie şi 
hemovigilenţă (art. 6 din normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 
1228/2006). 

 Serviciul public de asistenţă medicală primară 

În conformitate cu art. 77 din Legea nr. 95/2006, cabinetul de medicină de familie poate 
desfăşura următoarele activităţi: 
a)intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico - chirurgicale, precum şi în 
afecţiunile acute; 
b)activităţi de medicină preventivă; 
c)activităţi medicale curative; 
d)activităţi de îngrijire la domiciliu; 
e)activităţi de îngrijiri paliative; 
f)activităţi de consiliere; 
g)alte activităţi medicale, în conformitate cu atestatele de studii complementare; 
h)activităţi de învăţământ în specialitatea medicină de familie, în cabinetele medicilor 
instructori formatori; 
i)activităţi de cercetare ştiinţifică; 
j)activităţi de suport; 
k)acordarea de consultaţii prevăzute la lit. a) înregistrate prin sistemul naţional de 
urgenţă, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie. 

 Serviciul public de asistenţă medicală în ambulatoriile de specialitate 

Conform normei generale, art. 136 din Legea nr. 95/2006, stucturile medicale care 
acordă asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pot desfăşura următoarele tipuri 
de activităţi: 

a) intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico - chirurgicale, în limita 
competenţelor personalului; 

b) activităţi preventive; 
c) activităţi medicale curative; 
d) activităţi de investigaţii şi diagnostic; 
e) activităţi de reabilitare medicală; 
f) activităţi conexe actului medical; 
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g) alte activităţi de asistenţă medicală de specialitate autorizate de Ministerul 
Sănătăţii. 

În privinţa competenţelor, fiecare tip de structură medicală care acordă asistenţa 
medicală ambulatorie de specialitate are competenţe specifice, stabilite prin 
reglementări specifice.  

Astfel, cabinetele medicale, de stat sau private, conform art. 1 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 124/1998, furnizează servicii publice de asistenţă medicală umană preventivă, 
curativă, de recuperare şi de urgenţă. În baza art. 6, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 
124/1998, cabinetele medicale pot desfăşura şi activităţi de învăţământ şi de cercetare, 
cu avizul Ministerului Sănătăţii al Ministerului Educaţiei. 

Cabinetul de liberă practică, conform art.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000, poate 
furniza servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizării asistenţei 
medicale ambulatorii: preventivă, curativă şi de recuperare. 
Laboratoarele de analize medicale, publice sau private, în conformitate cu art. 1 din 
normele privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale aprobate de Ordinul 
ministrului sănătăţii 1301/2007, furnizează servicii medicale de laborator care constau 
în: 

a) examinarea materialelor provenite din corpul uman prin diverse metode şi tehnici 
de biochimie, hematologie, imunohematologie, imunologie, microbiologie, 
genetică, citologie, anatomie patologică, toxicologie, biologie celulară şi 
moleculară, biofizică etc., cu scopul de a furniza informaţii pentru diagnosticul, 
tratamentul şi prevenirea bolilor sau pentru evaluarea stării de sănătate a 
populaţiei; 

b) consultanţă privind interpretarea rezultatelor investigaţiilor efectuate şi ale 
eventualelor investigaţii ulterioare necesare. 

Conform art. 134 din Legea 95/2006, ambulatoriile au drept competenţe: 
a)furnizarea de servicii preventive, stabilirea diagnosticului şi efectuarea tratamentului 
în regim ambulatoriu în vederea protejării, menţinerii sau îmbunătăţirii stării de sănătate 
a populaţiei; 
b)asigurarea continuităţii de diagnostic şi terapeutice a serviciilor de sănătate prin 
integrare verticală cu asistenţa medicală primară şi cu cea spitalicească. 
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Conform art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 39/2008, ambulatoriul integrat al 
spitalului asigură asistenţa medicală ambulatorie şi are în structură, obligatoriu, cabinete 
medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi 
compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale în alte specialităţi, după caz, 
pentru a asigura o asistenţă medicală complexă. 

Conform art. 1 şi 2 din normele privind organizarea şi funcţionarea îngrijirilor la 
domiciliu, precum şi autorizarea persoanelor juridice şi fizice care acordă aceste servicii, 
aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 318/2003, furnizorii autorizaţi pentru 
îngrijiri de specialitate la domiciliu desfăşoară orice activitate de îngrijire medicală la 
domiciliul pacientului, la indicaţia medicilor.  

 Serviciul public asistenţă medicală în unităţile sanitare cu paturi 

Fiecare minister sau instituție cu rețea sanitară proprie are competențe privind 
asigurarea asistenței medicale. Aceste competențe sunt stabilite prin legile de organizare 
și funcționare ale fiecărui minister. 

a. Ministerul Sănătății 
Astfel, conform art. 4, alin. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, acesta are următoarele atribuții:  
36. emite aviz privind înfiinţarea sau desfiinţarea unităţilor sanitare private, 
reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum şi a denumirii acestora, 
monitorizează şi controlează activitatea în domeniul medical privat al serviciilor 
medicale; 
37. aprobă/avizează structura organizatorică, restructurarea, reorganizarea, schimbarea 
sediului şi denumirii unităţilor sanitare publice; 
39. elaborează normativele de personal ale instituţiilor publice din reţeaua proprie, care 
se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii; 
42. organizează activităţi de audit public intern pentru instituţiile publice din reţeaua 
proprie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
521. în calitate de unitate de achiziţii publice centralizată încheie acorduri - cadru, în 
numele şi pentru unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru achiziţia centralizată la nivel naţional 
de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, 
servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto. 
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b. Ministerul Apărării 
Conform Capitolului II: Atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Apărării, Art. 5, alin.1, 
lit. p) din Legea 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, 
Ministerul Apărării are printre atribuţii şi responsabilităţi: creşterea calităţii vieţii 
personalului, asigurarea asistenţei religioase a personalului militar şi civil, precum şi a 
asistenţei sociale, medicale şi juridice a acestuia, în conformitate cu prevederile legale. 
Acestă atribuție este realuată la art. 40 din Legea 346/2006, Ministerul Apărării 
asigurând, potrivit legii, asistenţa medicală a personalului propriu, a cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere, a familiilor şi urmaşilor acestora, precum şi drepturile la pensie 
ale cadrelor militare. 
Pentru exercitarea acestei competențe cu privire la asistența medicală, în baza art. 6 din 
Legea 346/2006, în structurile centrale ale Ministerului Apărării, funcționează Direcţia 
medicală. În baza art. 20 din Legea 346/2006, Direcția medicală coordonează asigurarea 
asistenţei medicale şi sanitar-veterinare, implementează politica naţională de sănătate 
la nivelul Ministerului Apărării, elaborează concepţia privind funcţionarea serviciilor 
medicale şi sanitar-veterinare. 

c. Ministerul Justiției 
Conform art. 6, pct. VIII, lit. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, acesta are ca atribuție asigurarea condiţiilor 
necesare acordării asistenţei medicale personalului din sistemul justiţiei, potrivit legii. 
Astfel, conform art. 34, alin. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, în subordinea 
ministerului funcţionează Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" și Centrul Medical de 
Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu. Ambele instituții dețin personalitate juridică și sunt 
finanțate din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri 
proprii și pot primi și sume de la bugetul de stat, în condiţiile legii. Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, structură aflată în subordinea Ministerului Justiției, deține 6 
penitenciare-spital finanţate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate şi alte venituri proprii, acestea putând primi şi sume de la bugetul de stat, în 
condiţiile legii. 

d. Ministerul Afacerilor Interne 
Conform art. 3, alin. 1, lit. a) și lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, MAI are 
printre atribuții organizarea şi executarea asigurării medicale şi psihologice a 
personalului propriu care participă la misiuni specifice (lit. a, pct. 15), precum și 
organizarea şi asigurarea, prin unităţile de specialitate proprii, a asistenţei psihologice şi 
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medicale profilactică, curativă şi de recuperare pentru personalul în activitate, cel 
pensionat, membrii de familie ai acestora şi alte categorii de asistaţi (lit. c, pct. 16). 
Conform art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 Ministerul Afacerilor 
Interne poate constitui ori prelua în administrare sau, după caz, în coordonare unităţi 
sanitare. 

e. Ministerul Transporturilor 
Conform art. 4, alin. 1, pct. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, acesta îndeplineşte, prin structura sa de 
specialitate, activităţile de reglementare, coordonare şi supraveghere a activităţii de 
examinare medicală şi psihologică pentru personalul cu atribuţii în siguranţa 
transporturilor. De asemenea, asigură, prin structura de specialitate, activitatea de 
medicină preventivă, avizare şi autorizare sanitară şi inspecţie sanitară de stat în 
domeniul propriu de activitate al Ministerului Transporturilor, conform prevederilor 
legale în vigoare, inclusiv pentru unităţile sanitare din reţeaua proprie. 

f. Academia Română 
Unitățile sanitare din subordinea Academiei Române sunt specificate prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 39/2002 privind trecerea Spitalului 'Elias' si a Complexului Olănești din 
subordinea și administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Academiei 
Romane și Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului 
Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea 
Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice aferente acesteia. 
 

g. Serviciul Român de Informaţii 
În conformitate cu art. 43 din Legea 14/1992 privind organizarea și funcționarea 
Serviciului Român de Informații, în cadrul Serviciului Român de Informații pot funcționa 
instituții sanitare. 

h. Serviciul de Informatii Externe 
În conformitate cu art. 20 din Legea 1/1998 privind organizarea si functionarea 
Serviciului de Informatii Externe, acesta are atribuții de asigurare sanitară a personalului 
propriu. 
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i. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 
În conformitate cu art. 11, lit. m din Legea 92/1996 privind organizarea și funcționarea 
Serviciului de Telecomunicatii Speciale, acesta are printre atribuții desfășurarea 
deactivități de asistenţă medicală şi recuperatorie pentru personalul propriu. 

j. Serviciul de Protecţie şi Pază 
În conformitate cu art. 14, alin. 1, lit. j din Legea 191/1998 privind organizarea si 
functionarea Serviciului de Protectie si Paza, acesta întreprinde, în colaborare cu organe 
specializate, măsuri pentru asigurarea asistenţei medicale, profilactice şi terapeutice a 
demnitarilor a căror protecţie intră în competenţa sa şi realizează, prin mijloace proprii, 
măsurile antiepidemice pentru prevenirea îmbolnăvirilor de natură infectocontagioasă, 
toxico-chimică sau produse de radiaţiile ionizante, precum şi alte activităţi de profil în 
obiectivele permanente şi temporare. 

Ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie au următoarele atribuții principale în 
privința spitalelor din subordine: 

• Aprobă, prin ordin al ministrului sau act administrativ al conducătorului instituţiei, 
cu avizul Ministerului Sănătăţii, structura organizatorică, reorganizarea, 
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din 
reţeaua proprie  (art. 172, alin. 7 din Legea nr. 95/2006). 

• Solicită reevaluarea unităţii sanitare în vederea intrării într-un nou ciclu de 
acreditare (art. 175, alin. 2 din Legea 95/2006).  

• Numesc  4 reprezentanţi în consiliului de administraţie al spitalelor aflate în 
subordinea acestora (art. 187, alin. 4, lit a din Legea nr. 95/2006); 

• Aprobă modelul contractului de administrare pentru membrii comitetului director 
al spitalului prin ordin al ministrului sănătăţii pentru unităţile sanitare din reţeaua 
Ministerului Sănătăţii, iar pentru celelalte ministere sau instituţii cu reţea sanitară 
proprie prin act administrativ al conducătorului acestora (art. 181, alin. 8 din 
Legea nr. 95/2006 ). 

• Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac parte din 
comitetul director, conducerea interimară a spitalelor publice din rețeaua 
ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum și managerul 
interimar şi ceilalţi membri ai comitetului director interimar, se numește prin 
ordin sau act administrativ al ministrului de resort sau al conducătorului instituţiei 
respective (art. 177, alin. 5 și 6 din Legea nr. 95/2006). 

• Consiliul de administraţie organizează concurs sau licitaţie publică, după caz, 
pentru selecţionarea managerului, respectiv a unei persoane juridice care să 
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asigure managementul unităţii sanitare, potrivit normelor aprobate prin ordin al 
ministrului sănătăţii sau, după caz, prin ordin al ministrului din ministerele cu 
reţea sanitară proprie şi, respectiv, prin hotărârea senatului universităţii de 
medicină şi farmacie, după caz (art. 177, alin. 1 din Legea nr. 95/2006). Selecţia 
managerului persoană juridică se efectuează prin licitaţie publică, conform 
dispoziţiilor legii achiziţiilor publice (art. 177, alin. 4 din Legea nr. 95/2006). 

• Managerul este numit prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului 
transporturilor sau, după caz, prin act administrativ al conducătorului instituţiei. 
Pentru spitalele din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi 
autoritate judecătorească, funcţia de comandant/director general sau, după caz, 
de manager se ocupă de o persoană numită de conducătorul ministerului sau al 
instituţiei care are în structură spitalul, conform reglementărilor proprii adaptate 
la specificul prevederilor prezentului titlu (art. 177, alin. 2 și 3 din Legea nr. 
95/2006). 

• Conducătorul ministerului sau instituţiei cu rețea sanitară proprie, respectiv 
rectorul universităţii de medicină şi farmacie, încheie contract de management pe 
o perioadă de maximum 3 ani cu managerul spitalului, persoană fizică sau juridică 
(art. 176, alin. 4 din Legea nr. 95/2006). Contractul de management va avea la 
bază un buget global negociat, a cărui execuţie va fi evaluată anual (art. 176, alin. 
7 din Legea nr. 95/2006). Atribuţiile managerului sunt stabilite prin contractul de 
management (art. 179 din Legea nr. 95/2006). 

• Aprobă criteriile de performanță specifice și ponderile aferente evaluării 
managerului spitalului prin act administrativ al conducătorilor ministerelor sau 
instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau prin hotărârea senatului universităţii de 
medicină şi farmacie (art. 176, alin. 4 din Legea nr. 95/2006). 

• Încetează înainte de termen contractul de management în urma evaluării anuale 
sau ori de câte ori este nevoie (art. 176, alin. 4 din Legea nr. 95/2006). 

• Numește, prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituţiei, comisia de 
evaluare a activității spitalelor din subordine. La propunerea comisiei, conducerea 
spitalelor publice evaluate poate fi revocată prin act administrativ al miniştrilor, 
al conducătorului instituţiei cu reţea sanitară proprie (Art. 212 din Legea 
95/2006). 

• Managerul are obligaţia să respecte măsurile dispuse de către conducătorul 
ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în situaţia în care se constată 
disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public (art. 183, alin. 1 din Legea nr. 
95/2006). Contractul de management şi, respectiv, contractul de administrare 
încetează în situația nerespectării măsurilor dispuse de ministrul/conducătorul 
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instituţiei pentru spitalele din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea 
sanitară proprie (art. 184, alin. 1, lit. n) din Legea nr. 95/2006). 

• Poate prelungi contractul de management al managerului sprialului pe o perioadă 
de 3 luni, de maximum două ori, la încetarea mandatului, perioadă în care se 
organizează concursul de ocupare a postului, respectiv licitaţie publică, după caz 
(art. 176, alin. 4 din Legea nr. 95/2006).  

• Ministrul de resort sau rectorul universităţii de medicină şi farmacie numește prin 
act administrativ un manager interimar până la ocuparea prin concurs a postului 
de manager, respectiv organizarea licitaţiei publice, după caz (art. 176, alin. 4 din 
Legea nr. 95/2006). 

• În cazul în care contractul de management nu se semnează în termen de 10 zile de 
la data validării concursului din motive imputabile managerului declarat 
câştigător, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie sau universitatea 
de medicină şi farmacie, reprezentate de conducătorul ministerului sau instituţiei, 
de rectorul universităţii de medicină şi farmacie, declară postul vacant şi se 
procedează la scoaterea acestuia la concurs, în condiţiile legii (art. 176, alin. 6 din 
Legea nr. 95/2006). 

• Aprobă, cu avizul Ministerului Sănătății, normele metodologice privind elaborarea 
proiectului bugetului de venituri și cheltuieli (art. 201, alin. 2 din Legea nr. 
95/2006). 

• Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului public (art. 201, alin. 3 din 
Legea nr. 95/2006). 

În privința unităților sanitare din rețeaua autorităților administrației publice locale, 
prevederile art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, menționează transferul managementului asistenței medicale acordate în 
unele unități sanitare cu paturi către autoritățile administrației publice locale și către 
Primăria Municipiului București. Tipul de competență, respectiv competența exclusivă a 
autorităților administrației publice locale de la nivelul comunelor, orașelor/municipiilor 
și județelor, este reglementată de art. 21 lit. k^2 și art. 22 lit. h) din Legea-cadru a 
descentralizării nr. 195/2006, astfel cum au fost modificate prin dispozițiile art. 2 pct. 
14 și respectiv 18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea 
unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. În 
timp ce art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 prevede că „se 
transferă către autoritățile administrației publice locale... managementul asistenței 
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medicale acordate în unele unități sanitare cu paturi”, dispozițiile art. 2 alin (1) lit. d) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008, art. 21 lit. k^2 și art. 22 lit. h) din 
Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 se referă la „asistența medicală acordată în 
unele unități sanitare cu paturi”. Din analiza prevederilor menționate mai sus și a 
atribuțiilor autorităților administrației publice locale stabilite în art. 18 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 162/2008 rezultă necesitatea clarificării termenilor utilizaţi în 
legătură cu competenţele care se transferă, respectiv a competențelor legate de 
managementul asistenței medicale.  

Competențele legate de managementul resurselor umane și al cadrului organizatoric al 
unității sanitare, exercitate de către autoritățile administrației publice locale în 
conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, sunt următoarele:

Aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare 

subordonate, cu încadrarea în normativele de 
personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli 

aprobat

Aprobă organigrama şi modificarea acesteia

Aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate

Aprobă propunerile managerului unităţii privind 

modificarea structurii organizatorice, 
reorganizarea, restructurarea, schimbarea 
sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu 

paturi al căror management a fost transferat, 
după obținerea avizului Ministerului Sănătății

La acestea se adaugă competențele legate de finanțarea unităților sanitare cu paturi, 
conform prevederilor legale.  
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Atribuțiile Consiliilor Locale/Consiliilor Județene, astfel cum au fost prevăzute în art. 18 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sunt 
următoarele: 

a) controlul modului de utilizare de către spitale a fondurilor alocate; 
b) evaluarea indicatorilor privind activitatea desfăşurată în unităţile sanitare publice 

cu paturi şi în alte structuri aflate în domeniul său de competenţă; 
c) controlul de fond al unităţilor sanitare, în colaborare cu reprezentanţii casei de 

asigurări de sănătate judeţene; 
d) activitatea de soluţionare legală a petiţiilor cu privire la asistenţa medicală din 

unităţile sanitare din domeniul său de competenţă.  

Potrivit art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean/Consiliul Local 
numește doi reprezentanți, iar primarul/președintele Consiliului Județean un 
reprezentant în cadrul consiliului de administrație al unității sanitare cu paturi. În 
situația în care autoritățile administrației publice locale realizează managementul 
asistenței medicale la cel puțin trei spitale, reprezentanții în consiliul de administrație 
sunt numiți din cadrul structurii de specialitate organizate în vederea asigurării prestării 
serviciului. De asemenea, condițiile de participare la concursul organizat în vederea 
ocupării funcțiilor de conducere pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale din 
cadrul unității sanitare se aprobă prin act administrativ al primarului/președintelui 
Consiliului Județean. Astfel cum dispune art. 212 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, pentru 
analiza și evaluarea spitalelor publice din rețeaua administrației publice locale, numirea 
comisiei de evaluare se realizează prin act administrativ al primarului 
localității/președintelui Consiliului Județean (metodologia de analiză și evaluare fiind 
aprobată prin ordin al ministrului sănătății).  

 
Atribuțiile principale ale spitalelor sunt: 

• Furnizează servicii medicale decontate din asigurările sociale de sănătate (art. 163, 
alin. 3 din Legea nr. 95/2006) sau finanţate/decontate din alte surse precum 
asigurările private de sănătate sau plata directă de către pacienţi. 

• Acordă servicii medicale preventive, curative, de recuperare şi/sau paleative (art. 
163, alin. 4 din Legea nr. 95/2006). 

• Participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei (art. 163, alin. 5 din Legea nr. 
95/2006). 
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• Desfăşoară activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi 
postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală (art. 165, 
alin. 1 din Legea nr. 95/2006). 

• Asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi 
de prevenire a infecţiilor nozocomiale (art. 166, alin. 1 din Legea nr. 95/2006). 

• Acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se 
prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică (art. 168, alin. 1 din 
Legea nr. 95/2006). 

• asigură asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte 
sociale şi alte situaţii de criză (art. 168, alin. 2 din Legea nr. 95/2006). 

Conform art. 7 din normele metodologice de organizare şi funcţionare a centrelor de 
sănătate multifuncţionale aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1144/2011, 
centrele de sănătate multifuncţionale asigură, în funcţie de încadrarea cu personal de 
specialitate şi de dotarea tehnică: 

• servicii medicale efectuate în regim ambulatoriu pentru specialităţile clinice şi 
paraclinice;  

• servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi; 
• servicii medicale de asistenţă medicală de urgenţă. 

Aceste servicii sunt furnizate în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate. 

 Serviciul public furnizat în cadrul unităților de asistență medico-socială 

Art. 24 lit. k) și art. 26 lit. h) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, astfel cum 
au fost modificate prin dispozițiile art. 2 pct. 20 și respectiv 24 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, prevăd compentențe partajate ale 
autorităților de la nivelul comunelor/orașelor sau județelor și ale autorităților 
administrației publice centrale. Competențele partajate se referă la competențele 
transferate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv finanțarea cheltuielilor de personal aferente medicilor și asistenților medicali, 



 
 

206 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

precum și cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare din unitățile de asistență 
medico-socială. În fapt, luând în considerare prevederile celorlalte acte normative 
incidente în materie, există competențe partajate și în ceea ce privește alte aspecte 
legate de furnizarea serviciului, inclusiv în ceea ce privește managementul furnizării 
acestuia.  

Dată fiind natura mixtă a serviciilor oferite în cadrul unităților de asistență medico-
socială, modul de exercitare a competențelor și atribuțiilor este determinat și de 
reglementările în vigoare în ceea ce privește serviciile sociale (în special în ceea ce 
privește asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și standardele aplicabile).  

Principalele atribuții ale autorităților administrației publice locale și ale administrației 
publice centrale sunt următoarele: 
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 Serviciul public de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat 

Structurile care formează Sistemul naţional de servicii medicale de urgenţă şi prim ajutor 
calificat furnizeză în mod direct acest serviciu public cetăţenilor.  

 
Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii în privinţa furnizării asistenţei medicale de 
urgenţă şi prim ajutor calificat: 

• asigurarea asistenţei medicale publice de urgenţă în faza prespitalicească prin 
serviciile de ambulanţă judeţene şi de Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, 
conform art. 97, alin. 1 din Legea 95/2006. Serviciile de ambulanţă judeţene sunt 
unităţi sanitare cu personalitate juridică în subordinea direcţiilor sanitare judeţene 
(art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 174/1995). 

• asigurarea asistenţei medicale publice de urgenţă în faza spitalicească prin 
intermediul spitalelor orăşeneşti, municipale, judeţene şi regionale aflate în 
structura Ministerului Sănătăţii, conform art. 97, alin. 8 din Legea nr. 95/2006. 

Ministerului Afacerilor Interne are următoarele atribuţii în privinţa furnizării asistenţei 
medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat: 

• asigurarea asistenţei medicale publice de urgenţă în faza prespitalicească prin 
structurile SMURD ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, conform 
art. 97, alin. 1 din Legea 95/2006. 

• asigurarea asistenţei medicale publice de urgenţă în faza spitalicească prin 
intermediul spitalelor din reţeaua sanitară proprie, conform art. 105, alin. 5 din 
Legea nr. 95/2006. 
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Autorităţile publice locale, prin intermediul spitalelor din reţeaua proprie, au 
următoarelor atribuţii în privinţa furnizării asistenţei medicale de urgenţă şi prim ajutor 
calificat: 
• participarea la asistenţă publică integrată de urgenţă 115 
• acordarea primului ajutor calificat116 Conform art. 119 şi 120 din Legea nr. 95/2006, 

structurile SMURD pot funcţiona concomitent şi în structura autorităţilor publice 
locale. Echipajele SMURD au în compoenenţă şi persoane asigurate de autorităţile 
publice locale. Conform art. 21, alin. 1 din Normele metodologice de aplicare ale 
titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor 
calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Ordin nr. 
2021/2008), în localităţile unde nu există unităţi ale Inspectoratelor pentru Situaţii 
de Urgenţă, echipajele de prim ajutor calificat fac parte din structura formaţiunilor 
voluntare pentru situaţii de urgenţă fiind subordonaţi operativ şi profesional 
Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă. 

• asistenţa medicală publică de urgenţă în faza prespitalicească şi în faza 
spitalicească117 

• asigurarea îngrijirilor medicale definitive de urgenţă pentru majoritatea cazurilor 
care provin din judeţul respectiv şi care nu pot fi tratate definitiv la nivel local118; 

• asigurarea îngrijirilor medicale definitive pentru cazurile medicale complexe119; 

    

115 Art. 92, alin. (1), b) din Legea 95/2006   
116 Art. 93, alin. (4) din Legea 95/2006: Primul ajutor calificat se acordă într-un cadru instituţionalizat, de 
echipe aflate sub coordonarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, în colaborare cu autorităţile 
publice locale şi structurile Ministerului Sănătăţii. 
117 Art. 97, alin. 8 din Legea 95/2006: Asistenţa medicală publică de urgenţă în faza spitalicească este 
asigurată de spitalele orăşeneşti, municipale, judeţene şi regionale aflate în structura Ministerului Sănătăţii 
şi/sau a autorităţilor publice locale. 
118 Art. 92, alin. (1), lit. k) din Legea 95/2006  spital judeţean de urgenţă - spitalul aflat în reşedinţa unui 
judeţ, care deţine competenţele şi resursele umane şi materiale în vederea asigurării îngrijirilor medicale 
definitive de urgenţă pentru majoritatea cazurilor care provin din judeţul respectiv şi care nu pot fi tratate 
definitiv la nivel local, în spitalele municipale sau orăşeneşti ori în centrele de permanenţă, în 
conformitate cu protocoalele în vigoare; 
119 Art. 92, alin. (1) din Legea 95/2006   
lit. e) urgenţă medicală - accidentarea sau îmbolnăvirea acută, care necesită acordarea primului ajutor 
calificat şi/sau a asistenţei medicale de urgenţă, la unul sau mai multe niveluri de competenţă, după caz. 
Ea poate fi urgenţă cu pericol vital, unde este necesară/sunt necesare una sau mai multe resurse de 
intervenţie în faza prespitalicească, continuând îngrijirile într-un Spital local, judeţean ori regional, sau 
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Ministerele şi instituţiile publice cu reţea sanitară proprie au următoarele atribuţii în 
privinţa furnizării asistenţei medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat: 

• asigurarea asistenţei medicale publice de urgenţă în faza prespitalicească prin 
serviciile de ambulanţă proprii, conform art. 105, alin. 4 din Legea 95/2006. 

• asigurarea asistenţei medicale publice de urgenţă în faza spitalicească prin 
intermediul spitalelor din reţeaua sanitară proprie, conform art. 105, alin. 5 din 
Legea nr. 95/2006. 

                                                                                                          

urgenţă fără pericol vital, unde îngrijirile pot fi efectuate, după caz, cu sau fără utilizarea unor resurse 
prespitaliceşti, la un centru ori cabinet medical autorizat sau, după caz, la un spital; 
lit l) spital regional de urgenţă - spitalul clinic judeţean cu competenţe interjudeţene, care deţine 
competenţele şi resursele umane şi materiale suplimentare necesare în vederea asigurării îngrijirilor 
medicale definitive pentru cazurile medicale complexe, mai ales în cazul urgenţelor şi al pacienţilor 
aflaţi în stare critică, pentru toate cazurile ce nu pot fi rezolvate local, în spitalele municipale şi 
orăşeneşti, la nivelul judeţului respectiv, precum şi pentru toate cazurile din judeţele arondate, ce nu pot 
fi rezolvate definitiv la nivelul spitalelor judeţene din cauza lipsei de resurse materiale şi/sau umane ori 
din cauza complexităţii cazului, în conformitate cu protocoalele în vigoare. Spitalul regional de urgenţă 
îndeplineşte rolul spitalului judeţean de urgenţă în judeţul în care se află; 
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 Serviciul public de asistenţă farmaceutică 

Asistenţa farmaceutică a populaţiei se poate realiza numai prin unităţile farmaceutice 
definite de art. 1 din Legea nr. 266/2008: farmacie comunitară, farmacie cu circuit închis 
și drogherie. Asistenţa farmaceutică se asigură în cadrul sistemului de sănătate publică, 
potrivit art. 36 din Legea nr. 95/2006, prin prepararea şi eliberarea medicamentelor şi a 
altor produse, cum ar fi: cosmetice, dispozitive medicale, suplimente alimentare şi alte 
asemenea produse. În conformitate cu art. 2 alin. 2 din Legea nr. 266/2008, unitățile 
farmaceutice deţin şi eliberează, cu amănuntul, numai medicamente cu autorizaţie de 
punere pe piaţă. Confrom art. 2, alin. 3 din Legea nr. 266/2008, este interzisă utilizarea 
tehnicii de vânzare cu autoservire pentru medicamentele de uz uman sau veterinar. 

 
Conform art. 2, alin. 1, art.4 și art. 5 din Legea nr. 266/2008, asistența farmaceutică a 
populaţiei se realizează prin următoarele activităţi: 
a)eliberarea la preţul cu amănuntul a medicamentelor care se acordă pe bază de 
prescripţie medicală; 
b)eliberarea la preţul cu amănuntul, în conformitate cu prevederile legale, a 
medicamentelor fără prescripţie medicală; 
c)prepararea medicamentelor magistrale şi oficinale sau a altor produse de sănătate; 
d)eliberarea medicamentelor de uz veterinar; 
e)vânzarea de produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive şi aparatură 
medicală de uz individual şi consumabile pentru acestea, suplimente alimentare şi 
alimente cu destinaţie specială, plante anodine şi produse pe bază de plante anodine, 
produse de puericultura, articole destinate întreţinerii igienei personale, echipamente, 
materiale sau produse destinate protecţiei ori îmbunătăţirii sănătăţii, produse pentru 
protecţia împotriva bolilor cu transmitere sexuală sau cu acţiune contraceptivă, produse 
homeopate, produse destinate aromaterapiei, alte produse destinate utilizării în unele 
stări patologice; 
f)informarea şi consilierea pacienţilor privind utilizarea corectă şi raţională a 
medicamentelor şi întreţinerea stării de sănătate; 
g)testarea unor parametri biologici cu aparatură destinată utilizării individuale de către 
pacienţi, precum şi administrarea de vaccinuri numai în condiţiile prevăzute prin ordin al 
ministrului sănătăţii. 
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 Serviciul public de control în domeniul dispozitivelor medicale 

În conformitate cu art. 930 și 931 din Legea 95/2006, în privința controlului în domeniul 
dispozitivelor medicale, ANMDM are următoarele atribuţii principale: 

• elaborează proceduri tehnice specifice în domeniul dispozitivelor medicale; 
• evaluează şi/sau auditează, la cerere, persoanele fizice sau juridice care solicită 

avizul pentru desfășurarea de activităţi de comercializare, de distribuţie şi de 
prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale; 

• asigură evaluarea performanţelor dispozitivelor medicale, inclusiv a dispozitivelor 
medicale second-hand, furnizate gratuit sau contra cost (acestea din urmă nu se 
pot comercializa, pune în funcțiune sau utiliza fără evaluarea performanțelor 
acestora).  

• informează periodic Ministerul Sănătăţii cu privire la activitatea din domeniul său 
de competenţă. 
 

Conform art. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1008/2016, activităţile de 
comercializare şi de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale supuse 
controlului prin avizare sunt următoarele: 

• import dispozitive medicale; 
• depozitare şi distribuţie dispozitive medicale; 
• reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare dispozitive medicale; 
• optică medicală - montaj/reparare ochelari conform prescripţiei unui specialist; 
• protezare. 

 Serviciul public în domeniul prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi 
celule 

Furnizarea serviciului public de prelevare și transplant de organe, țesuturi și celule se 
realizează în unități sanitare publice sau private acreditate în acest sens de Agenția 
Națională de Transplant.  
Conform art. 5, alin. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1527/2014 privind normele 
metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, 
ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, unitatea sanitară care doreşte acreditarea în vederea 
desfăşurării activităţii de prelevare, procesare, stocare, conservare, distribuţie, 
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transport şi/sau transplant de organe, ţesuturi şi/sau celule de origine umană în scop 
terapeutic se adresează Agenţiei Naţionale de Transplant. 

Conform art. 142 din Legea 95/2006, există trei tipuri de entități implicate în furnizarea 
directă a serviciului: 

• centru de prelevare - o unitate sanitară publică sau privată, o echipă medicală ori 
un departament din cadrul unui spital, o persoană sau oricare alt organism care 
realizează şi/sau coordonează prelevarea de organe, ţesuturi şi/sau celule şi este 
acreditat în domeniul transplantului; 

• banca de ţesuturi şi celule - unitate sanitară acreditată/agreată care desfăşoară 
activităţi de prelucrare, conservare, stocare sau distribuire de ţesuturi şi celule 
umane; 

• centru de transplant - o unitate sanitară publică sau privată, o echipă medicală ori 
un departament din cadrul unui spital sau oricare alt organism care realizează 
transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană şi este acreditat în 
domeniul transplantului; 

Pe lângă competențele privind acreditarea unităților sanitare publice sau private care 
desfăşoară activităţi în domeniul transplantului Agenţia Naţională de Transplant are și 
următoarele atribuții principale:  

• menţine o evidenţă actualizată a centrelor de prelevare şi a centrelor de 
transplant şi furnizează informaţii, la cerere, în acest sens (art. 159, alin. 7 din 
Legea 95/2006). 

• elaborează regulile privind alocarea organelor, ţesuturilor şi celulelor de origine 
umană (art. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1527/2014). 

• coordonează şi organizează sistemul de vigilenţă pentru notificarea incidentelor 
adverse severe şi a reacţiilor adverse severe pentru organele umane utilizate în 
scop terapeutic (art. 148, alin. 17 din Legea 95/2006).  

• gestionează registrele naţionale, prin care se asigură monitorizarea continuă a 
activităţii de transplant, a activităţilor centrelor de prelevare şi a centrelor de 
transplant, inclusiv numărul total al donatorilor vii şi decedaţi, tipurile şi numărul 
de organe prelevate şi transplantate sau distruse, în conformitate cu dispoziţiile 
naţionale privind protecţia datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea 
datelor statistice (art. 159, alin. 7 din Legea 95/2006). 

• raportează Comisiei Europene la fiecare 3 ani activităţile întreprinse în legătură cu 
dispoziţiile Directivei 2010/53/UE, precum şi cu privire la experienţa dobândită în 
urma punerii sale în aplicare. (art. 159, alin. 8 şi 9 din Legea 95/2006).  



 
 

214 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice coordonează 
metodologic activităţile de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice 
de la donatori neînrudiţi, răspunde de auditarea activităţilor pe care le coordonează şi de 
implementarea Sistemului unic de codificare şi etichetare în acord cu cerinţele europene 
de codificare în activitatea de donare pentru transplantul de celule stem hematopoietice 
de la donatori neînrudiţi (art. 159, alin. 10 din Legea 95/2006). 
Inspecţia sanitară de stat a Ministerului Sănătăţii coordonează şi organizează împreună cu 
structurile de control în domeniul sănătăţii publice ale direcţiilor de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti sistemul de vigilenţă pentru notificarea incidentelor 
adverse severe şi a reacţiilor adverse severe pentru ţesuturile şi celulele umane utilizate 
în scop terapeutic (art. 148, alin. 16 din Legea 95/2006); 
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 Serviciul public de asistenţă medicală de transfuziologie 

Ministerul Sănătăţii organizează, în Sistemul naţional de transfuzie sanguină şi în unităţile 
de transfuzie sanguină din spitale, inspecţii şi măsuri de control pentru a asigura 
conformitatea cu prevederile prezentei legi (Art. 10 din L 282/2005). 

Ministrul Sănătăţii suspendă temporar sau retrage autorizaţia de funcţionare ori de 
desfăşurare a unor activităţi ale I.N.T.S., centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al 
municipiului Bucureşti şi a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, dacă o inspecţie 
sau un alt mijloc de control a dovedit că aceste instituţii nu respectă prevederile legale 
(Art. 11, alin. 1 din L 282/2005). 

Atribuţiile Ministerului Sănătăţii în calitate de autoritate competentă sunt, potrivit 
anexei 2 a Legii nr. 282/2005, următoarele: 
a)elaborează politica şi strategia dezvoltării durabile a Sistemului naţional de transfuzie 
sanguină; 
b)organizează sistemul şi programul de transfuzie sanguină bazate pe obiectivele politicii 
naţionale; 
c)asigură transparenţa în domeniul transfuziei sanguine; 
d)asigură resursele umane, financiare şi tehnice necesare funcţionării Sistemului naţional 
de transfuzie sanguină, în condiţiile prezentei legi; 
e)adoptă măsurile necesare, prin structurile sale specifice, pentru asigurarea 
autosuficienţei naţionale de sânge şi de componente sanguine umane; 
f)promovează şi asigură respectarea principiilor legale şi etice care guvernează sistemul 
transfuziei sanguine; 
g)supraveghează utilizarea sângelui într-un mod optim şi raţional în scopul evitării 
pierderilor; 
h)stabileşte atribuţiile, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile structurilor implicate 
în realizarea programului de transfuzie sanguină; 
i)elaborează normele privind calificările personalului, cerinţele necesare pentru 
asigurarea securităţii, eficacităţii şi calităţii sângelui şi a componentelor sanguine, 
precum şi sistemul de management al informaţiei; 
j)adoptă măsurile necesare pentru ca fiecare structură a Sistemului naţional de 
transfuzie sanguină să introducă şi să aplice un sistem de calitate fondat pe principii de 
bună practică; 
k)asigură prin structurile sale competente trasabilitatea, de la donator la primitor şi de 
la primitor la donator, a sângelui şi a componentelor sanguine umane colectate, 
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controlate biologic, preparate, conservate, distribuite şi administrate pe teritoriul 
României; 
l)elaborează şi introduce sistemul naţional unic de identificare a fiecărei donări de 
sânge, a fiecărei unităţi de sânge şi componente sanguine umane colectate sau 
preparate; 
m)coordonează colaborarea tuturor instituţiilor şi societăţii civile implicate în 
promovarea şi sprijinirea donării de sânge; 
n)susţine şi recunoaşte solidaritatea internaţională în asigurarea securităţii sângelui la 
nivel mondial; 
o)organizează Sistemul naţional de hemovigilenţă; 
p)stabileşte sistemul de înregistrare, raportare, verificare şi evaluare a informaţiilor 
raportate privind reacţiile adverse severe şi incidentele severe legate de colecta, 
prepararea, controlul biologic, conservarea, distribuţia şi transfuzia sângelui şi 
componentelor sanguine umane; 
q)asigură garantarea sistemului de etichetare a sângelui şi a componentelor sanguine 
umane, conform prevederilor prezentei legi; 
r)asigură elaborarea şi introducerea unui sistem unic de codificare a datelor de 
identificare a donatorilor în raportările către instituţiile competente cărora le revine 
atribuţia colectării şi monitorizării datelor epidemiologice. 

Atribuţiile Inspecţiei sanitare de stat, potrivit anexei 3 din Legea nr.282/2005, sunt 
următoarele: 

• organizează, ori de câte ori este nevoie, inspecţii şi alte măsuri de control în 
cazurile de suspiciune sau în cele de raportare a incidentelor grave neprevăzute şi 
reacţiilor grave adverse, conform dispoziţiilor prezentei legi; 

• verifică aplicarea legilor, regulamentelor şi bunelor practici privind colecta, 
prepararea, controlul biologic, conservarea, distribuţia, utilizarea terapeutică şi 
securitatea sanitară a sângelui şi a componentelor sanguine umane; 

• elaborează, în colaborare cu Comisia de transfuzii din cadrul Ministerului 
Sănătăţii, norme şi proceduri pentru desfăşurarea inspecţiei în domeniul 
transfuzional; 

• controlează din punct de vedere tehnic şi efectuează expertizele tehnice necesare 
privind colecta de sânge şi de componente sanguine umane, prepararea, controlul 
biologic, conservarea, distribuţia şi utilizarea terapeutică, în vederea asigurării 
securităţii sanitare; 

• poate suspenda activitatea unităţilor sanitare implicate în colecta de sânge uman, 
prepararea, controlul biologic, conservarea, distribuţia şi utilizarea terapeutică de 
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sânge şi de componente sanguine umane, în caz de pericol grav sau suspiciune de 
pericol grav pentru sănătatea populaţiei; 

• culege datele ştiinţifice şi tehnice necesare desfăşurării atribuţiilor sale, 
recepţionează rapoartele de control sau avizele expertizelor realizate în domeniul 
său de competenţă de către instituţiile publice ale statului; 

• raportează periodic ministrului sănătăţii şi informează Comisia de transfuzie din 
cadrul Ministerului Sănătăţii, I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi 
al municipiului Bucureşti asupra rezultatelor activităţii de control desfăşurate, 
datele statistice şi epidemiologice, punând la dispoziţie expertiza cerută în 
domeniul său de competenţă; 

• elaborează şi supune aprobării Ministerului Sănătăţii planul anual de acţiuni de 
control; 

• pentru menţinerea şi îmbunătăţirea securităţii transfuzionale, aplică procedurile 
de verificare şi evaluare a informaţiilor raportate şi a măsurilor luate în domeniul 
hemovigilenţei, elaborate de către Ministerul Sănătăţii, pentru a preveni apariţia 
reacţiilor similare; 

• desfăşoară în mod regulat, în structurile Sistemului naţional de transfuzie sanguină 
şi în unităţile de transfuzie sanguină din spitale, inspecţii şi alte măsuri de control 
şi evaluare a aplicării şi respectării cerinţelor prezentei legi, la un interval care nu 
trebuie să depăşească 2 ani; 

• desemnează specialiştii care efectuează inspecţii şi alte măsuri de control. 

 Serviciul public de gestionare a asigurărilor sociale de sănătate 

Potrivit art. 219, alin.1 din Legea nr. 95/2006, asigurările sociale de sănătate reprezintă 
principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un 
pachet de servicii de bază pentru asiguraţi. Competenţa de asigurare a funcţionării 
unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România revine 
CNAS (art. 276, alin. 3 din Legea nr. 95/2006).  

CNAS şi casele din subordine au următoarele atribuiţii principale: 
• elaborează şi actualizează Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor (art. 280, alin. 

1, lit. c din Legea nr. 95/2006); 
• elaborează proiectul contractului-cadru, care se prezintă de către Ministerul 

Sănătăţii spre aprobare Guvernului (art. 280, alin. 1, lit. g din Legea nr. 95/2006); 
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• elaborează condiţiile privind acordarea asistenţei medicale din cadrul sistemului 
de asigurări sociale de sănătate, cu consultarea CMR şi CMDR, aprobate de 
Ministerul Sănătăţii (art. 280, alin. 1, lit. h din Legea nr. 95/2006); 

• participă anual la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fără 
contribuţie personală, pe baza prescripţiilor medicale, pentru persoanele 
asigurate (art. 280, alin. 1, lit. i din Legea nr. 95/2006); 

• organizează şi administrează Platforma informatică din asigurările de sănătate, 
care cuprinde: sistemul informatic unic integrat, sistemul naţional al cardului de 
asigurări sociale de sănătate, sistemul naţional de prescriere electronică şi 
sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului, asigurând 
interoperabilitatea acestuia cu soluţiile de e-Sănătate la nivel naţional, pentru 
utilizarea eficientă a informaţiilor în elaborarea politicilor de sănătate şi pentru 
managementul sistemului de sănătate (art. 280, alin. 2 din Legea nr. 95/2006). 

• să colecteze contribuţiile la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele 
pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF (art. 281, lit. a din Legea 
nr. 95/2006); 

• să negocieze, să contracteze şi să deconteze serviciile medicale contractate cu 
furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului-cadru (art. 281, lit. h din 
Legea nr. 95/2006); 

• organizează şi efectuează controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraţilor 
pe baza contractelor de furnizare de servicii încheiate, potrivit prezentei legi (art. 
305, alin. 1 din Legea nr. 95/2006). 

 Serviciul public de gestionare a Programelor Naţionale de Sănătate 

Atribuţiile Ministerului Sănătăţii în domeniul programelor naţionale de sănătate stabilite 
potrivit art. 54 din Legea nr. 95/2006 sunt următoarele: 

• aprobă strategia programelor naţionale de sănătate, parte integrantă a Strategiei 
naţionale de sănătate; 

• propune Guvernului spre aprobare programele naţionale de sănătate; 
• aprobă normele metodologice de realizare a programelor naţionale de sănătate 

publică; 
• avizează normele metodologice de realizare a programelor naţionale curative 

elaborate de CNAS; 
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• organizează la nivel naţional proceduri de achiziţii publice pentru achiziţionarea 
de bunuri şi servicii necesare implementării programelor naţionale de sănătate, cu 
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice; 

• realizează organizarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul implementării 
programelor naţionale de sănătate publică; 

• asigură finanţarea programelor naţionale de sănătate publică. 

Atribuţiile structurii din cadrul Ministerului Sănătăţii, responsabile de elaborarea şi 
coordonarea programelor naţionale de sănătate, potrivit art. 55 din Legea nr. 95/2006 
sunt următoarele: 

• participă la elaborarea strategiei programelor naţionale de sănătate, parte 
integrantă a Strategiei naţionale de sănătate; 

• elaborează structura programelor naţionale de sănătate, în colaborare cu direcţiile 
de specialitate din Ministerul Sănătăţii şi CNAS; 

• fundamentează necesarul de resurse financiare pentru implementarea programelor 
naţionale de sănătate publică pe baza propunerilor unităţilor regionale/naţionale 
de asistenţă tehnică şi management al programelor naţionale de sănătate şi/sau 
direcţiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, după caz; 

• propune spre aprobare ministrului sănătăţii norme tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate publică, elaborate în colaborare cu direcţiile de 
specialitate din Ministerul Sănătăţii; 

• realizează coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul implementării 
programelor naţionale de sănătate publică direct sau prin unităţile 
regionale/naţionale de asistenţă tehnică şi management al programelor naţionale 
de sănătate, în colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii; 

• propune ministrului sănătăţii măsuri pentru îmbunătăţirea derulării programelor 
naţionale de sănătate. 

Cel de-al treilea actor implicat, CNAS, are, potrivit art. 56 din Legea 95/2006, 
următoarele atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate: 

• participă la elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 
programelor naţionale de sănătate; 

• elaborează şi aprobă normele tehnice de realizare a programelor naţionale de 
sănătate curative, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii; 

• realizează organizarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul implementării 
programelor naţionale de sănătate curative; 
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• asigură finanţarea programelor naţionale de sănătate curative; 
• transmite structurii cu atribuţii în elaborarea şi coordonarea programelor 

naţionale de sănătate, trimestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie, indicatorii 
programelor naţionale curative, precum şi analiza modului în care acestea sunt 
derulate. 

Implementarea programelor naţionale de sănătate se realizează prin unităţi de 
specialitate selectate în baza criteriilor aprobate în normele tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate (art. 52 din Legea nr. 95/2006). 

 Serviciul public de acreditare a unităţilor sanitare 

Acreditarea reprezintă procesul de validare a conformităţii caracteristicilor serviciilor de 
sănătate, efectuate de către unităţile sanitare, cu standardele de acreditare. În urma 
acestui proces unităţile sanitare sunt clasificate pe categorii de acreditare120. 
În vederea furnizării servicului public, A.N.M.C.S. are următoarele atribuţii principale, 
conform art. 5 din H.G. 629/2015: 

• a)participă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, la elaborarea Strategiei 
naţionale pentru asigurarea calităţii în sistemul de sănătate; 

• b)iniţiază proiecte de acte normative pentru corelarea legislaţiei naţionale privind 
asigurarea calităţii serviciilor de sănătate în sistemul de sănătate cu 
reglementările internaţionale în domeniu, pe care le promovează prin 
Secretariatul General al Guvernului; 

• c)elaborează standardele, metodologia şi procedurile de acreditare a unităţilor 
sanitare, cu consultarea Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor, instituţiilor şi 
organizaţiilor care au reprezentanţi în Colegiul director al A.N.M.C.S. şi le supune, 
în termen de maximum 15 zile calendaristice de la adoptarea prin consensul 
autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor care au reprezentanţi în Colegiul director 
al A.N.M.C.S., aprobării prin ordin al ministrului sănătăţii; 

• d)recunoaşte, conform metodologiei aprobate prin ordin al preşedintelui 
A.N.M.C.S., furnizorii de servicii de consultanţă în domeniul calităţii serviciilor de 

    

120 Art. 173, alin. 2 din Legea nr. 95/2006 
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sănătate, precum şi pe cei de formare a personalului specializat în domeniul 
managementului calităţii serviciilor de sănătate; 

• e)evaluează, reevaluează, acreditează, reacreditează unităţile sanitare şi 
monitorizează asigurarea calităţii serviciilor de sănătate la nivelul acestora; 

• f)emite şi retrage certificatul de acreditare a unităţilor sanitare; 
• g)iniţiază, promovează şi desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul calităţii 

serviciilor de sănătate. 

În cadrul A.N.M.C.S. funcţionează trei structuri de specialitate121: Unitatea de Standarde 
pentru Serviciile de Sănătate (atribuţii privind cercetarea, elaborarea şi actualizarea 
standardelor pentru managementul calităţii serviciilor de sănătate), Unitatea de Evaluare 
şi Acreditare a Spitalelor (atribuţii privind evaluarea serviciilor medicale spitaliceşti şi 
elaborarea raportului de acreditare) şi Unitatea de Evaluare şi Acreditare a Unităţilor 
Sanitare din Ambulatoriu (atribuţii privind evaluarea conformităţii cu standardele de 
acreditare şi elaborarea raportului de acreditare). 

Furnizarea serviciului se realizează la cerere, evaluarea în vederea acreditării fiind 
solicitată de către unităţile sanitare. Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o 
perioadă mai mare de 5 ani. Neobţinerea acreditării în termen de 5 ani de la emiterea 
autorizaţiei de funcţionare conduce la imposibilitatea încheierii contractului de furnizare 
servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate122. 

 Serviciul public de recuperare în staţiuni balneare 

Conform art. 141, alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000, Institutul Naţional de 
Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie are următoarele atribuţii: 

• îndrumarea tehnico-metodologică a activităţii de recuperare, medicină fizică şi 
balneoclimatologie din unităţile de profil ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau 
alte structuri private, ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului 
Turismului şi sindicate; 

• îndrumarea tehnico-metodologică a activităţii de cercetare medico-balneară, 
protecţie sanitară şi valorificare terapeutică, profilactică şi recuperatorie a 

    

121 Art. 14 din H.G. 629/2015 
122 Art. 173, alin. 1 din Legea nr. 95/2006 
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surselor de factori naturali din întreaga ţară, precum şi de dezvoltare în domeniul 
medico-balnear şi de recuperare; 

• participarea la activităţi de învăţământ în domeniul medico-balnear şi de 
recuperare; 

• îndrumarea tehnico-metodologică şi, după caz, desfăşurarea activităţii 
promoţionale din domeniul medico-balnear şi de recuperare; 

• îndrumarea metodologică din punct de vedere al protecţiei sanitare la nivelul 
staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi asigurarea respectării 
acestora. 

• propune Ministerului Sănătăţii eliberarea la cerere, pe o durată de 5 ani, a 
autorizaţiei de funcţionare, din punct de vedere medico-balnear şi al valorificării 
terapeutice a factorilor sanogeni naturali, a unităţilor medico-balneare şi de 
recuperare din localităţile cu statut de staţiune balneară, climatică sau 
balneoclimatică (art. 2, alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000). 

Asistenţa medicală de recuperare se acordă pentru o perioadă de timp şi după un ritm 
stabilite de medicul curant în unităţi sanitare autorizate şi evaluate123.  

Conform art. 16, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000, asistenţa medicală 
balneară şi de recuperare se acordă, în staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice, 
sub formă de: 

• cure profilactice şi/sau de recuperare a capacităţii de muncă, inclusiv antistres 
şi/sau antisurmenaj; 

• cure terapeutice; 
• cure de recuperare pe grupe de afecţiuni cronice şi/sau la bolnavi cu diverse 

deficite funcţionale sau/şi cu diferite grade de invaliditate. 

Asistenţa medicală balneară şi de recuperare se acordă numai de către personalul 
medico-sanitar de specialitate, acreditat conform dispoziţiilor legale în vigoare (art. 15 
din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000). 

Art. 40, alin. (1) din Anexa 2 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016, furnizorii de servicii 
medicale de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie încheie contracte cu 

    

123 Art. 238, alin. 4 din Legea 95/2006 
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casele de asigurări de sănătate pentru medicii cu specialitatea de recuperare, medicină 
fizică şi balneologie, confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii. 

Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu consultarea Institutului 
Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, stabileşte, pentru fiecare 
staţiune balneară, climatică sau balneoclimatică, în funcţie de proprietăţile terapeutice 
ale factorilor naturali din arealul respectiv, profilul de tratament, tipurile de cură, 
categoriile de afecţiuni indicate, afecţiunile contraindicate, precum şi condiţiile 
minimale de dotare a bazelor de tratament balneofizical şi recuperator124. 

 Serviciul public de autorizare a punerii pe piaţă a medicamentelor 

În privinţa autorizării punerii pe piaţă a medicamentelor, ANMDM are următoarele 
competenţe stabilite prin art. 2, alin. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010: 

• autorizează medicamentele de uz uman; 
• autorizează unităţile de producţie şi distribuţie angro a medicamentelor de uz 

uman; 
• supraveghează unităţile de producţie, distribuţie angro şi a calităţii 

medicamentelor în piaţă; 
• controlează în utilizare medicamentele de uz uman; 
• evaluează tehnologiile medicale. 
• exercită funcţii de reglementare prin intermediul Ministerului Sănătăţii, precum şi 

funcţii de elaborare a politicilor şi strategiilor naţionale în domeniul 
medicamentului (art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010). 

• pune la dispoziţia publicului autorizaţia de punere pe piaţă, împreună cu 
prospectul, rezumatul caracteristicilor produsului şi orice condiţii (art. 730, alin. 3 
din Legea 95/2006). 

În vederea eliberării autorizaţiei, conform art. 728 din Legea nr. 95/2006, ANMDM: 
• verifică dacă dosarul prezentat în susţinerea cererii de autorizare de punere pe 

piaţă a medicamentelor este în concordanţă cu cerinţele legale: 

    

124 Art. 16, alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000 
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• poate supune medicamentul, materiile prime şi, dacă este necesar, produşii 
intermediari sau alte componente testării în laboratoarele de control proprii sau în 
laboratoare autorizate/recunoscute de ANMDM în acest scop şi se asigură că 
metodele de control utilizate de fabricant şi descrise în specificaţiile ce însoţesc 
cererea sunt corespunzătoare; 

• poate efectua inspecţii în anumite situaţii, atunci când consideră că există motive 
pentru a suspecta nerespectarea principiilor şi ghidurilor de bună practică de 
fabricaţie. 

Conform art. 726, alin. 1  din Legea 95/2006, ANMDM ia toate măsurile pentru a se 
asigura că procedura de eliberare a autorizaţiei de punere pe piaţă este finalizată în 
maximum 210 zile de la depunerea unei cereri valide. 

 Serviciul public de ocrotire a sănătăţii mintale a populaţiei 

Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe Medicale şi institutele de sănătate publică 
stabilesc măsuri specifice de identificare a factorilor de risc biologic, psihologic şi social 
la nivelul întregii populaţii şi al diverselor grupuri de populaţie (art. 8, alin. 2 din Legea 
nr. 487/2002). 
 
Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog din subordinea Ministerului 
Sănătăţii exercită următoarele atribuţii principale, potrivit art. 4 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1424/2009: 

• propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii priorităţile în domeniul dezvoltării 
politicilor de sănătate mintală şi asigură consultanţă şi asistenţă tehnică în 
domeniul politicilor de sănătate mintală; 

• propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii priorităţile în implementarea 
programelor specifice în dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală şi coordonează 
acordarea consultanţei şi asistenţei tehnice în dezvoltarea serviciilor de sănătate 
mintală; 

• asigură consultanţă şi asistenţă tehnică în formarea personalului care lucrează în 
reţeaua naţională de sănătate mintală; 

• organizează diseminarea ghidurilor de practică în domeniul sănătăţii mintale, 
precum şi dezvoltarea de competenţe pentru profesioniştii care lucrează în 
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domeniul sănătăţii mintale în organizarea şi conducerea serviciilor de sănătate 
mintală; 

• asigură colectarea, prelucrarea şi interpretarea de date în domeniul sănătăţii 
mintale; 

• monitorizează şi evaluează serviciile de sănătate mintală; 
• realizează şi întreţine Registrul naţional de psihiatrie; 
• asigură dezvoltarea aplicaţiilor informatice în sectorul propriu de activitate; 
• propune spre avizare Ministerului Sănătăţii campanii de informare, educare, 

comunicare în domeniul sănătăţii mintale şi asigură coordonarea acestora, în 
condiţiile legii; 

• asigură la nivel naţional implementarea, monitorizarea şi coordonarea programului 
naţional de sănătate mintală; 

• coordonează activităţile de consiliere medicală în domeniul consumului de droguri, 
desfăşurate în cadrul structurilor cu atribuţii în îngrijirea persoanelor 
toxicodependente din reţeaua Ministerului Sănătăţii, în condiţii stabilite prin ordin 
al ministrului sănătăţii; 

• autorizează şi acreditează programe de formare profesională, precum şi de formare 
a formatorilor în domeniul adicţiilor, împreună cu instituţiile abilitate, potrivit 
legii. 

 
Potrivit art. 10, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 487/2002, evaluarea sănătăţii mintale se 
efectuează numai de către medicul psihiatru, în instituţii de sănătate mintală, autorizate 
şi acreditate conform legii. Evaluarea stării de sănătate mintală se efectuează la cererea 
persoanei, la internarea voluntară a acesteia într-o unitate psihiatrică sau în condiţiile 
unei internări nevoluntare (art. 12 din Legea nr. 487/2002). 
 
Potrivit art. 18, alin. 1 şi 2 din Legea 487/2002, serviciile medicale şi de îngrijiri de 
psihiatrie se pot acorda şi prin reţeaua de sănătate privată şi sunt acordate în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate prin: 

• reţeaua serviciilor de sănătate, predominant prin intermediul medicului de familie; 
• structuri specializate de sănătate mintală.  
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 Serviciul public de autorizare a funcționării serviciilor din domeniul sanitar şi 
de eliberare a certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor 
medicale 

Conform art. 19 din normele metodologice aprobate prin Ordinului ministrului sănătăţii 
nr. 153/2003, actul de înfiinţare a cabinetului medical ori a societăţii civile medicale îl 
constituie certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale. Potrivit 
art. 20, alin. 1 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 
153/2003, certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente: 

• cerere de înfiinţare; 
• autorizaţia de liberă practică a medicului titular sau a asociaţilor; 
• dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul 

medical; 
• avizul Colegiului Medicilor din România (care se eliberează în baza autorizaţiei de 

liberă practică şi a dovezii deţinerii legale a spaţiului şi numai după verificarea 
existenţei dotării minime a cabinetului medical); 

• actul constitutiv şi statutul societăţii civile medicale. 
• dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în 

concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi. 

Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, înfiinţate ca societăţi comerciale, 
precum şi cabinetele medicale înfiinţate în structura asociaţiilor şi fundaţiilor cu obiect 
de activitate medical se înregistrează la direcţiile de sănătate publică judeţene din raza 
teritorială respectivă în baza următoarelor documente125: 

• cererea reprezentantului legal al unităţii medico-sanitare; 
• certificatul de înregistrare la registrul comerţului, respectiv certificatul de 

înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de 
înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii juridice; 

• actul constitutiv; 

    

125 articolele 23, 24, 25 și 26 din Capitolul 3 - Înregistrarea unităților medico-sanitare înființate potrivit 
Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și a cabinetelor din structura organizațiilor 
prevăzute la art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată, din normele metodologice 
aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 153/2003 
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• hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai 
multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile prevăzute la art. 16 
din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată; 

• dovada legală a deţinerii spaţiului în care se organizează şi funcţionează cabinetul 
medical; 

• autorizaţia sanitară de funcţionare; 
• avizul colegiului medicilor. 
• dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în 

concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi. 
În baza verificării direcţiei de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti se 
emite certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale pe numele 
unităţii, organizaţiei, instituţiei care a solicitat înregistrarea cabinetului/cabinetelor 
medicale în care sunt menţionate activităţile cu caracter medical ce urmează să fie 
furnizate, precum şi numărul de cabinete medicale ce vor funcţiona în cadrul unităţii. 

Furnizorul acestui serviciu public, şi anume direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, are obligaţia de a verifica existenţa dotării minime necesare 
funcţionării cabinetelor medicale pentru toate activităţile medicale ce urmează a fi 
menţionate în obiectul de activitate al cabinetului medical, a condiţiilor minime de 
spaţiu şi a circuitelor funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate (art. 20, 
alin. 2 şi art. 21, alin. 2 din Ordinul nr. 153/2003).  

3.5.3 Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de sănătate 

Finanţarea serviciilor publice de sănătate se realizează din două surse principale: Fondul 
Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi Bugetul de Stat. De regula, taxele 
încasate de instituţiile şi autorităţile publice din prestarea de servicii se fac venit la 
bugetul de stat. 

 Serviciul public de asistență medicală comunitară 

Potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, în vederea exercitării de către autoritățile administrației publice locale a 
atribuțiilor și competențelor legate de asistența medicală comunitară, se asigură prin 
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transfer sume de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului 
Sănătății. Sumele repartizate pe județe din anexa la bugetul Ministerului Sănătății se 
repartizează pe unități administrativ-teritoriale de către Direcțiile de Sănătate Publică 
Județene. Sumele transferate de la bugetul de stat sunt destinate finanțării costurilor de 
personal pentru asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari .  

 Serviciul public de asistență medicală și de medicină dentară desfășurată în 
unitățile de învățământ 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea exercitării de către autoritățile administrației publice 
locale a atribuțiilor și competențelor transferate, sumele necesare se asigură în baza 
unui contract încheiat de către acestea cu direcțiile de sănătate publică. În acest sens, 
art. 20 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, menționează că direcțiile de sănătate publică 
încheie contracte cu autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea 
cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a 
cheltuielilor pentru baremul de dotare cu medicamente și materiale sanitare din 
cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile de învățământ. Sumele necesare 
se asigură prin transfer de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.  

Sursele de finanțare sunt următoarele: 
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 Serviciul public de control în sănătatea publică 

În privinţa serviciul public de control în sănătatea publică, finanţarea activităţilor se 
realizează din bugetul de stat126, atât pentru Inspecţia Sanitară de Stat cât şi pentru 
ANMDM.  

    

126 Art. 10 din OMS 824/2006: "Activitatea de inspecţie sanitară este finanţată de la bugetul de stat, din 
fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii Publice şi gestionate de autorităţile de sănătate publică judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, care asigură mijloace tehnice, de transport, cheltuieli de judecată şi materiale 
necesare". Art. 8, alin. 3 din OMS 824/2006: "Autoritatea de sănătate publică judeţeană şi a municipiului 
Bucureşti asigură gestionarea bugetului aprobat distinct Inspecţiei Sanitare de Stat, asistenţa juridică şi 
administrativă." Art. 14, lit.c din OMS 824/2006 "Inspectorul general sanitar de stat al Inspecţiei Sanitare 
de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii propune ministrului sănătăţii publice bugetul aprobat distinct al 
inspecţiei sanitare de stat la nivel naţional". Art. 16 din HG 734/2010 
Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANMDM se asigură de la bugetul de stat. 
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 Serviciul public de asistenţă medicală primară 

Asistența medicală primară este finanţată de la bugetul de stat, asigurări private de 
sănătate, taxe utilizatori (plată directă şi coplata) şi din bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate – FNUASS. 
Conform art. 85 din Legea nr. 95/2006, cabinetul de medicină de familie poate realiza 
venituri din: 

• contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate din cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate, în condiţiile Contractului-cadru (FNUASS); 

• contracte încheiate cu autorităţile teritoriale de sănătate publică, pentru servicii 
de planificare familială, servicii speciale de consiliere, servicii de îngrijiri 
medicale la domiciliu în fază terminală şi postspitaliceşti; 

• contracte încheiate cu societăţile de asigurări private de sănătate; 
• contracte încheiate cu autorităţile teritoriale de sănătate publică sau instituţii 

publice din subordinea Ministerului Sănătăţii, pentru implementarea programelor 
naţionale de sănătate publică; 

• contracte încheiate cu autorităţile teritoriale de sănătate publică, pentru servicii 
de medicină comunitară; 

• contracte încheiate cu terţi, pentru servicii aferente unor competenţe 
suplimentare; 

• plata directă de la consumatori, pentru serviciile necontractate cu terţi plătitori; 
• coplata aferentă unor activităţi medicale; 
• contracte de cercetare; 
• contracte pentru activitatea didactică în educaţia universitară şi postuniversitară; 
• donaţii, sponsorizări; 
• alte surse, conform dispoziţiilor legale, inclusiv din valorificarea aparaturii proprii, 

uzată fizic sau moral. 

Potrivit art. 86 din Legea nr. 95/2006, sumele alocate pentru finanţarea asistenţei 
medicale primare se stabilesc pe baza obiectivelor politicii naţionale de sănătate 
publică.  

Ministerul Sănătăţii poate finanţa cheltuieli pentru investiţii în infrastructură, în 
localităţile rurale, în vederea construcţiei, reabilitării, dotării minime standard a 
spaţiilor medicale şi nemedicale în care se desfăşoară activităţi de îngrijire medicală 
primară. Astfel de investiţii se finanţează de la bugetul de stat, sub formă de transferuri 
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prin direcţiile de sănătate publică judeţene către autorităţile administraţiei publice 
locale127. 

 Serviciul public de asistenţă medicală în ambulatoriile de specialitate 

Acest serviciu public este finanţat din FNUASS şi bugetele locale. Astfel, potrivit art. 140 
din Legea 95/2006, structurile care realizează activităţi de asistenţă medicală 
ambulatorie de specialitate pot realiza venituri, după caz, din: 

• contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate (FNUASS); 
• contracte încheiate cu asigurătorii privaţi; 
• contracte încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale; 
• contravaloarea serviciilor prestate pacienţilor în cadrul serviciilor necontractate 

cu terţi plătitori şi suportată de aceştia; 
• contracte de cercetare şi pentru activitate didactică; 
• donaţii, sponsorizări; 
• alte surse, conform legii. 

Conform art. 137 din Legea nr. 95/2006, sprijinul autorităţilor administraţiei publice 
locale pentru furnizorii de servicii medicale de specialitate, la nivelul comunităţilor 
locale, poate fi de mai multe tipuri: financiar, material şi administrativ, inclusiv prin 
punerea la dispoziţie a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale/laboratoare, conform 
unor criterii obiective şi transparente aprobate prin hotărâre a consiliului local. 

 Serviciul public asistenţă medicală în unităţile sanitare cu paturi 

Unităţile sanitare publice cu paturi (spitalele publice, indiferent de subordonare, 
conform art. 190, alin. 4 din Legea 95/2006) beneficiază prin lege de autonomie 
financiară şi sunt finanţate integral din venituri proprii, în special din sumele încasate 
pentru serviciile medicale şi alte prestaţii efectuate pe bază de contract (art. 190 din 
Legea 95/2006). Autonomia financiară presupune că spitalul public îşi organizează 
activitatea pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea 
unităţii şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior.  

    

127 Art. 87 din Legea 95/2006 



 
 

232 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Autonomia financiară prespune şi că spitalul public îşi elaborează bugetul propriu de 
venituri şi cheltuieli pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării 
cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor şi compartimentelor din 
structura spitalului.  

Potrivit art. 201, alin. 1, 2, 3 şi 4 din Legea 95/2006, proiectul bugetului de venituri şi 
cheltuieli al spitalului public se elaborează de către comitetul director pe baza 
propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura 
spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului 
sănătăţii sau prin ordin sau decizie a conducătorilor ministerelor şi instituţiilor cu reţea 
sanitară proprie, cu avizul Ministerului Sănătăţii, şi se publică pe site-ul Ministerului 
Sănătăţii, pentru unităţile subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică sau pe 
site-urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii, după caz, în 
termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea lui. Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea 
managerului spitalului. Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului public se 
repartizează pe secţiile şi compartimentele din structura spitalului. Sumele repartizate 
sunt cuprinse în contractul de administrare, încheiat în condiţiile legii. 

Ce mai importantă sursă de finanţare a spitalelor publice este FNUASS de aceea detaliem 
în continuare mecanismul de contractare a serviciilor medicale. Conform art. 191, alin. 
1, 2 şi 3 din Legea 95/2006, contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului 
public cu casa de asigurări de sănătate se negociază de către manager cu conducerea 
casei de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile 
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. În 
cazul refuzului uneia dintre părţi de a semna contractul de furnizare de servicii 
medicale, se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai Ministerului 
Sănătăţii, respectiv ai ministerului de resort, precum şi ai CNAS, care, în termen de 
maximum 10 zile soluţionează divergenţele.  Aceste venituri realizate de unităţile 
sanitare publice în baza contractelor de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări 
de sănătate pot fi utilizate şi pentru investiţii în infrastructură şi dotarea cu echipamente 
medicale, doar după asigurarea cheltuielilor de funcţionare (art. 192, alin. 1 şi 2 din 
Legea nr. 95/2006). 

O a doua sursă importantă de finanţare este reprezentată de programele naţionale de 
sănătate. Deşi programele naţionale de sănătate sunt finanţate din bugetul de stat, 
având în vedere specificatea lor, sunt menţionate distinct de finanţarea de la bugetul de 
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stat prin sumele în completare. Spitalele publice pot încheia contracte pentru 
implementarea programelor naţionale de sănătate curative cu casele de asigurări de 
sănătate, precum şi cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti 
sau, după caz, cu instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii pentru 
implementarea programelor naţionale de sănătate publică, în conformitate cu structura 
organizatorică a acestora128. 

O a treia sursă importantă de finanţare este bugetul de stat. Sumele în completare de la 
bugetul de stat se alocă spitalelor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi ale 
ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie prin bugetul Ministerului Sănătăţii 
sau al ministerelor ori instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, precum şi prin 
bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru spitalele clinice cu secţii 
universitare. Aceste sume de la bugetul de stat pot fi utilizate numai pentru destinaţiile 
pentru care au fost alocate129. În principal din sumele de la bugetul de stat se asigură130: 

• implementarea programelor naţionale de sănătate publică; 
• achiziţia de echipamente medicale şi alte dotări independente de natura 

cheltuielilor de capital, în condiţiile legii; 
• investiţii legate de achiziţia şi construirea de noi spitale, inclusiv pentru 

finalizarea celor aflate în execuţie; 
• expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme 

şi de alte cazuri de forţă majoră; 
• modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi 

efectuarea de reparaţii capitale; 
• activităţi specifice ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, care se 

aprobă prin hotărâre a Guvernului; 
• activităţi didactice şi de cercetare fundamentală; 
• finanţarea activităţilor din cabinete de medicină sportivă, cabinete de medicină 

legală, de planning familial, TBC, LSM, UPU, programe tip HIV/SIDA, programe 
pentru distrofici, drepturi de personal pentru rezidenţi; 

• asigurarea cheltuielilor pentru UPU şi CPU, cuprinse în structura organizatorică a 
spitalelor de urgenţă. 

    

128 art. 191, alin. 4 din Legea 95/2006 
129 art. 193, alin. 1, lit. a) din Legea 95/2006 
130 art. 193, alin. 2 din Legea 95/2006 
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Ministerele şi instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi 
autoritate judecătorească participă, prin bugetul propriu, la finanţarea unor cheltuieli de 
administrare şi funcţionare a unităţilor sanitare din structura acestora (art. 193, alin. 6 
din Legea nr. 95/2006). 

O a patra sursă importantă de finanţare este reprezentată de bugetele locale. Astfel, 
spitalele publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi ale ministerelor şi instituţiilor cu 
reţea sanitară proprie pot primi sume de la bugetele locale. Astfel, spitalele judeţene 
pot primi sume de la bugetul propriu al judeţului, iar spitalele de interes judeţean sau 
local pot primi sume de la bugetele locale (art. 193, alin. 1, lit. b şi c din Legea 
95/2006). Aceste sume pot fi utilizate pentru finanţarea unor cheltuieli de administrare 
şi funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, 
extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare publice 
de interes judeţean sau local (art. 193, alin. 5 din Legea 95/2006). 

Nu în ultimul rând, spitalele publice pot fi finanţate şi din alte surse. Astfel, conform art. 
193, alin. 7 din Legea nr. 95/2006, spitalele publice pot realiza venituri suplimentare 
din: 

• donaţii şi sponsorizări; 
• legate; 
• asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi 

farmaceutică; 
• închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatura medicală către alţi 

furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii; 
• contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări 

private sau cu operatori economici; 
• editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical; 
• servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi; 
• servicii de asistenţă medicală la domiciliu, acordate la cererea pacienţilor sau, 

după caz, în baza unui contract de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la 
domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării 
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

• contracte de cercetare; 
• coplata pentru unele servicii medicale; 
• alte surse, conform legii. 
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Un caz special tratat în lege este cel al Spitalului Universitar de Urgenţă Elias. Finanţarea 
acestuia este reglementată de art. 193, alin. 3 şi 4 din Legea nr. 195/2006 şi se asigură 
după cum urmeaza: 

• de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei Române şi prin transfer din bugetul 
Ministerului Sănătăţii, pentru achiziţia de echipamente medicale şi alte dotări 
independente de natura cheltuielilor de capital, pentru expertizarea, 
transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte 
cazuri de forţă majoră şi pentru modernizarea, transformarea şi extinderea 
construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale. 

• de la bugetul de stat şi din venituri proprii, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, 
pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică. 

• de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei Române şi prin bugetul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru activitatea didactică şi de cercetare 
fundamentală 

• de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei Române, pentru CPU. 
• de la bugetele locale. 

Sursele de finanțare a cheltuielilor legate de asistența medicală acordată în unitățile 
sanitare cu paturi din subordinea autorităților administrației publice locale și temeiul 
legal al finanțării sunt următoarele: 
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Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al unității se elaborează de către comitetul 
director pe baza normelor aprobate prin dispoziție a Primarului unității administrativ-
teritorial pe raza căreia se află unitățile sanitare cu paturi. Bugetul se aprobă de către 
Consiliul Local/Consiliul Județean, iar execuția bugetului se raportează lunar și 
trimestrial Consiliului Local//Consiliului Județean.  
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Finanţarea centrelor de sănătate multifuncţionale este asigurată de către spitalele 
judeţene sau municipale în structura cărora funcţionează, în conformitate cu art. 8, alin. 
1 din normele metodologice de organizare şi funcţionare a centrelor de sănătate 
multifuncţionale aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1144/2011. Astfel, 
finanţarea centrelor de sănătate se realizeză din: 

• veniturile proprii ale spitalelor, prin suplimentarea corespunzătoare a bugetelor 
acestor unităţi sanitare prin acte adiţionale la contractele încheiate cu casele de 
asigurări de sănătate; 

• sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii; 
• sumele alocate din bugetele locale. 

 Serviciul public furnizat în cadrul unităților de asistență medico-socială 

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, competențele transferate de la Ministerul Sănătății către 
autoritățile administrației publice locale privesc competențe legate de finanțarea 
cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi a 
cheltuielilor cu medicamente şi materiale sanitare din unităţile de asistenţă medico-
socială, cheltuieli. Anterior aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în 
domeniul sanitar131, aceste cheltuieli erau acoperite din sume decontate de casele de 
asigurări de sănătate, pe bază de contracte încheiate cu acestea, conform prevederilor 
contractului-cadru.  

Sursele de finanțare pentru furnizarea serviciului sunt următoarele: 

    

131 Act normativ care a abrogat art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2002, 
începând cu data de 1 ianuarie 2007. 
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Bugetul de venituri și cheltuieli al unităților de asistență medico-socială se aprobă de 
către Consiliul Local/Consiliul Județean.  

 Serviciul public de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat 

De regulă, finanţarea acordării asistenţei medicale publice de urgenţă se face prin 
bugetul Ministerului Sănătăţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii, prin bugetul 
Ministerului Afacerilor Interne, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară 
proprie, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din alte surse prevăzute prin lege (art. 100, 
alin. 1 din Legea 95/2006). 
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Având în vedere structura complexă a asistenţei medicale publice de urgenţă vom trata 
partea de finanţare urmând cele două diviziuni funcţionale: faza prespitalicească şi faza 
spitalicească. 

Astfel, în faza prespitalicească, finanţarea activităţii echipajelor de prim ajutor calificat 
şi dotarea acestora se fac de la bugetul de stat, bugetul autorităţilor publice locale şi din 
alte resurse financiare prevăzute în lege, inclusiv sponsorizări şi donaţii132. Activitatea 
SMURD este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii şi al 
Ministerului Afacerilor Interne, de la bugetul autorităţilor publice locale, precum şi din 
alte surse prevăzute de lege, inclusiv din donaţii şi sponsorizări133. Potrvit art. 122, alin. 
2 din Legea nr. 95/2006, activitatea cu caracter medical a echipajelor de terapie 
intensivă mobilă, de salvare aeriană, precum şi materialele consumabile pentru 
acordarea primului ajutor calificat utilizate de personalul paramedical al inspectoratelor 
pentru situaţii de urgenţă şi al autorităţilor publice locale este finanţată din bugetul 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin spitalele care coordonează 
medical activitatea la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi de la 
bugetul de stat şi prin alte surse financiare prevăzute în lege. 

Finanţarea serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv a Serviciului de Ambulanţă 
Bucureşti-Ilfov se asigură de la bugetul de Stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii134. 
Consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi transportul sanitar neasistat pot fi realizate şi de 
furnizori privaţi prin relaţie contractuală directă cu casa de asigurări de sănătate, sub 
coordonarea serviciilor publice de ambulanţă135. 

În faza spitalicească, potrivit art. 100, alin. 7 din Legea nr. 95/2006, UPU şi CPU din 
cadrul spitalelor de urgenţă sunt finanţate din bugetul de stat şi din veniturile proprii 
ale Ministerului Sănătăţii, din bugetul de stat prin bugetele ministerelor şi instituţiilor cu 
reţea sanitară proprie cu sumele aferente cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu 
medicamentele, reactivi şi materiale sanitare, cheltuielilor ocazionate de investigaţiile 

    

132 Art. 96 din Legea 95/2006 
133 Art. 122, alin. 1 din Legea 95/2006 
134 Art. 100, alin. 2 din Legea 95/2006. Serviciile de ambulanţă judeţene, respectiv pentru Serviciul de 
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov pot avea activităţi finanţate integral din venituri proprii, respectiv activitatea de 
transport sanitar la cerere, atât intern, cât şi extern, şi de asigurare a asistenţei medicale la cerere pentru 
manifestaţii sportive şi alte manifestaţii cu public larg (art. 100, alin. 16 din Legea 95/2006). 
135 Art. 100, alin. 3  din Legea 95/2006 
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paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste structuri, fără a fi necesară internarea lor 
în unitatea sanitară din care face parte respectiva UPU sau respectivul CPU. Conform art. 
100, alin. 5 din Legea nr. 95/2006, fondurile pentru îngrijirea cazurilor critice ale căror 
costuri nu pot fi acoperite din sumele obţinute pe baza contractelor cu casele de 
asigurări de sănătate vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Sănătăţii, şi din venituri proprii. 

În privinţa Unităţilor de primiri urgenţe (UPU) care au în structură şi SMURD se alocă şi 
alte sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru 
următoarele cheltuieli136: 

• cheltuieli de personal propriu unităţii de primire a urgenţelor care participă la 
intervenţii SMURD; 

• cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare pentru echipajele de terapie 
intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat; 

• cheltuieli de transmisii date pentru echipajele de terapie intensivă mobilă şi de 
prim ajutor calificat; 

• cheltuieli de întreţinere şi verificare a echipamentelor medicale pentru echipajele 
de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat; 

• cheltuieli de asigurare a mijloacelor de intervenţie necesare echipajelor de 
terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat; 

• cheltuieli de funcţionare şi întreţinere a mijloacelor de intervenţie a echipajelor 
de prim ajutor calificat care funcţionează în sistemul SMURD, în structura 
serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu excepţia cheltuielilor de 
personal paramedical care deserveşte aceste echipaje. Aceste cheltuieli pot fi 
cofinanţate şi din bugetul local, în baza unor protocoale de colaborare încheiate 
între spitalul în structura căruia se află respectiva UPU care coordonează 
activitatea medicală din cadrul SMURD, primăria sau consiliul judeţean implicat şi 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă din judeţul respectiv sau al municipiului 
Bucureşti; 

• cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare, precum şi cheltuieli de 
întreţinere şi verificare a echipamentelor medicale pentru autospecialele de 
intervenţie la accidente colective şi calamităţi, acolo unde este cazul; 

    

136 Art. 100, alin. 8  din Legea 95/2006 
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• cheltuieli de funcţionare şi întreţinere ale autospecialei/ autospecialelor utilizate 
în cadrul structurii de coordonare şi intervenţie medicală regională a SMURD, dacă 
astfel de autospecială sau autospeciale există în dotare. 

UPU şi CPU din cadrul spitalelor cu structuri de urgenţă aprobate potrivit dispoziţiilor 
legale, alte decât spitalele de urgenţă, precum şi activităţile desfăşurate în camera de 
gardă sunt finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 
sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat137. Aceste UPU şi CPU din cadrul 
spitalelor cu structuri de urgenţă pot fi finanţate din bugetul de stat şi din veniturile 
proprii ale Ministerului Sănătăţii, din bugetul de stat prin bugetele ministerelor şi 
instituţiilor cu reţea sanitară proprie, dacă în urma evaluării, efectuată de către 
Ministerul Sănătăţii şi comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii, se constată că 
acestea îndeplinesc condiţiile de organizare şi dotare prevăzute de legislaţia în domeniu. 

 Serviciul public de asistenţă farmaceutică 

Conform Legii nr. 266/2008, art. 2, farmaciile funcţionază în principal ca societăţi 
comerciale şi veniturile acestora provin din vânzarea de medicamente şi alte produse.  

În sistemul de asigurări sociale de sănătate, asiguraţii beneficiază de medicamente, cu 
sau fără contribuţie personală, prin intermediul farmaciilor.  

Cuantumul şi modalităţile de compensare pentru medicamente sunt stabilite prin H.G. 
nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale 
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie 
personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, 
precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se 
acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, art. 2, alin. (1) stabileşte următoarele procente de 
compensare a medicamentelor: 

• 90 % din preţul de referinţă pentru medicamentele din sublista A; 
    

137 Art. 100, alin. 10 şi 11  din Legea 95/2006 
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• 50 % din preţul de referinţă pentru medicamentele din sublista B; 
• 100 % din preţul de referinţă pentru secţiunile C1 şi C3 din sublista C; 
• 20 % din preţul de referinţă pentru medicamentele din sublista D. 

Eliberarea din farmacii şi decontarea către farmacii a medicamentelor din lista de mai 
sus se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia (art. 3, alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 720/2008). Astfel, contractul-cadru în vigoare la momentul 
realizării analizei de faţă este cel aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 161/2016. 
Acesta precizează la Anexa nr. 2, art. 138, alin. (1) şi (2) că medicamentele cu şi fără 
contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se eliberează de către farmaciile 
autorizate de Ministerul Sănătăţii în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de 
sănătate. Toate farmaciile care deţin autorizaţie de funcţionare în vigoare pentru 
distribuţie cu amănuntul şi sunt evaluate conform reglementărilor legale în vigoare sunt 
eligibile în ceea ce priveşte încheierea contractului de furnizare de medicamente cu 
casele de asigurări de sănătate.  

Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, art. 2, alin. (11) mai stabileşte că pentru pensionarii 
cu venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, se aplică următoarele cuantumuri de 
compensare: 

• 90 % din preţul de referinţă pentru medicamentele din sublista B, din care 50 % se 
suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 40 % 
din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate, pentru prescripţiile a căror contravaloare la 
nivelul preţului de referinţă/prescripţie este de până la 330 lei pe lună. 
 

În privinţa medicamentelor cuprinse în secţiunea C2 din sublista C a Hotărârii Guvernului 
nr. 720/2008 se aplică următoarele reguli: 

• Pentru medicamentele care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în 
cadrul programelor naţionale de sănătate, se suportă la nivelul preţului de 
decontare. Preţul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

• Pentru medicamentele care se utilizează în unităţile sanitare cu paturi pe 
perioada spitalizării sau eliberate prin farmaciile cu circuit închis pentru 
tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de 
sănătate se suportă la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare. 



 
 

243 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 Serviciul public de control în domeniul dispozitivelor medicale 

Conform art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010, finanţarea cheltuielilor curente 
şi de capital ale ANMDM se asigură de la bugetul de stat. 

 Serviciul public în domeniul prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi 
celule 

Serviciul public de transplant este finanţat din mai multe surse, după cum urmează: 
• Bugetul de Stat pentru plata cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea 

interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor 
voluntari de celule stem hematopoietice, pentru pacienţii incluşi în programul 
naţional de transplant, pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale 
Agenţiei Naţionale de Transplant. 

Costul investigaţiilor, spitalizării, intervenţiilor chirurgicale, medicamentelor, 
materialelor sanitare, al îngrijirilor postoperatorii, precum şi cheltuielile legate de 
coordonarea de transplant Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru 
pacienţii incluşi în Programul naţional de transplant, se decontează de: (art. 153 din 
Legea 95/2006): 

• bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru pacienţii 
incluşi în Programul naţional de transplant; 

• de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, pentru 
pacienţii incluşi în programul naţional de transplant; 

• prin contribuţia personală a pacientului sau, pentru el, a unui sistem de asigurări 
voluntare de sănătate; 

• din donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, organizaţii 
neguvernamentale ori alte organisme interesate. 

Conform art. 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004, Agenţia Naţională de Transplant 
se finanţează după cum urmează: 

• Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale de Transplant 
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii. 

• Agenţia Naţională de Transplant poate beneficia de donaţii şi sponsorizări potrivit 
legii, 
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• Personalul Agenţiei Naţionale de Transplant este personal contractual, angajat pe 
posturi finanţate integral de la bugetul de stat. 

Cheltuielile Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice 
se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, dar este 
înfiinţată şi o activitate finanţată integral din venituri proprii, respectiv activitatea de 
livrare, la cerere, a informaţiilor privind identificarea donatorilor compatibili de celule 
stem hematopoietice, a celulelor stem hematopoietice şi a produselor terapeutice 
hematopoietice adiţionale către structuri similare şi unităţi sanitare din afara teritoriului 
României (art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 760/2009). 

 Serviciul public de asistenţă medicală de transfuziologie 

Serviciul public de asistenţă medicală de transfuziologie este finanţat prin programul 
naţional de securitate transfuzională care are drept obiectiv asigurarea cu sânge şi 
componente sanguine, în condiţii de maximă siguranţă şi cost-eficienţă. Progamul 
naţional de securitate transfuzională este finanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii 
(anexa la Hotărârea Guvernului nr. 206/2015). 

Conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 206/2015, sumele alocate pentru 
programele naţionale de sănătate, inclusiv programul naţional de securitate 
transfuzională, sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor de 
specialitate prin care acestea se implementează. Sumele aprobate pentru derularea 
programelor naţionale de sănătate publică se alocă lunar, la solicitările unităţilor de 
asistenţă tehnică şi management al programelor naţionale de sănătate, întocmite pe 
baza cererilor fundamentate ale unităţilor de specialitate, în funcţie de indicatorii 
realizaţi şi în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, însoţite de documentele 
justificative prevăzute în normele tehnice. 

Unităţile de specialitate unde se alocă sume sunt: 
• instituţiile publice şi furnizorii de servicii medicale din subordinea Ministerului 

Sănătăţii; 
• furnizorii de servicii medicale din reţeaua autorităţilor administraţiei publice 

locale şi a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi 
furnizorilor de servicii medicale privaţi, în baza contractelor încheiate cu direcţiile 
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de sănătate publică sau, după caz, cu instituţiile publice din subordinea 
Ministerului Sănătăţii, după caz. 

În privinţa finanţării alocaţiei de masă pe care au dreptul să o primească donatorii de 
sânge, aceasta se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii (art. 
17 din Legea 282/2005). 

 Serviciul public de gestionare a asigurărilor sociale de sănătate 

Gestionarea fondului Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate - FNUASS se 
face de către CNAS şi prin casele de asigurări de sănătate. 

Constituirea FNUASS se face din contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, 
suportată de asiguraţi, de persoanele fizice şi juridice care angajează personal salariat, 
din subvenţii de la bugetul de stat, precum şi din alte surse - donaţii, sponsorizări, 
dobânzi, exploatarea patrimoniului CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate (art. 220 
din Legea nr. 95/2006). 

Conform art. 271, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 95/2006, finanţarea gestionării FNUASS se 
face din sumele colectate drept contribuţii ale persoanelor juridice şi fizice care au 
calitatea de angajator, precum şi ale persoanele fizice obligate să se asigure. Astfel din 
aceste sume CNAS şi casele de asigurări de sănătate au alocată o cotă de 3% pentru 
cheltuielile de administrare, funcţionare şi de capital. Acest procent poate fi depăşit 
dacă această depăşire este aprobată prin legile bugetare anuale. 

 Serviciul public de gestionare a Programelor Naţionale de Sănătate 

Conform art. 58 din Legea 95/2006, finanţarea programelor naţionale de sănătate se 
realizează: 

• de la bugetul Ministerului Sănătăţii, din bugetul de stat şi din venituri proprii, 
pentru programele naţionale de sănătate publică; 

• de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru 
programele naţionale de sănătate curative; 

• din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii. 



 
 

246 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării programelor naţionale de 
sănătate publică la nivel naţional se realizează de către Agenţia Naţională pentru 
programe de sănătate în mod direct sau prin intemrmediul unităţilor naţionale/regionale 
de asistenţă tehnică şi management ale programelor naţionale de sănătate publică (art. 
5, alin. 2 din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică 
pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul 386/2015). 

Unităţile de asistenţă tehnică şi management ale programelor naţionale de sănătate 
publică sunt structuri fără personalitate juridică organizate în cadrul instituţiilor din 
subordinea Ministerului Sănătăţii.  

Conform art. 57, alin. (5) din Legea 95/2006, cheltuielile privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de asistenţă tehnică şi management al programelor naţionale de 
sănătate sunt incluse în sumele alocate programelor naţionale de sănătate pe care le 
gestionează, acestea stabilindu-se în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate, cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii. 

Experţiii CNAS pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative 
beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1% din indemnizaţia preşedintelui CNAS, 
respectiv din salariul funcţiei de preşedinte-director general al casei de asigurări de 
sănătate, care se acordă proporţional cu numărul de participări efective la şedinţe. 
Indemnizaţiile şi cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de 
experţi sunt suportate de CNAS, respectiv de casa de asigurări de sănătate la nivelul 
căreia funcţionează comisia de experţi (art. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 
pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). 

Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii sunt organisme consultative 
permanente care furnizează expertiza necesară pe baza căreia Ministerul Sănătăţii 
coordonează, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, reţeaua de asistenţă medicală 
corespunzător domeniului de specialitate din sfera de competenţă a acestora. 

 Serviciul public de acreditare a unităţilor sanitare 

Art. 2, alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015: A.N.M.C.S. este finanţată din 
venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
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 Serviciul public de recuperare în staţiuni balneare 

Conform art. 237, alin.1, lit. c din Legea nr. 95/2006 serviciile medicale curative ale 
căror costuri sunt suportate din fond (FNUASS) vizează tratamentul medical, chirurgical şi 
unele proceduri de recuperare. 

 Serviciul public de autorizare a punerii pe piaţă a medicamentelor 

Conform art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 finanţarea cheltuielilor curente şi 
de capital ale ANMDM se asigură de la bugetul de stat.  

Conform art. 897 din Legea 95/2006, cheltuielile necesare pentru efectuarea de către 
salariaţii ANMDM a inspecţiilor în vederea acordării autorizaţiei de distribuţie sau a altor 
tipuri de inspecţie sunt asigurate din bugetul propriu.  

În conformitate cu prevederile art. 10 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia percepe tarife 
pentru activităţile desfăşurate. Aceste tarife în privinşa autorizării punerii pe piaţă a 
medicamentelor sunt aprobate prin Ordinul 888/2014 privind aprobarea cuantumului 
tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman.  

 Serviciul public de ocrotire a sănătăţii mintale a populaţiei 

Conform art. 70 din  Legea 487/2002, serviciile medicale şi de îngrijiri de sănătate 
mintală acordate persoanelor asigurate se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate.  

În conformitate cu art. 71 din Legea 487/2002, activităţile profilactice din patologia 
psihiatrică, precum şi îngrijirile preventive de sănătate mintală se finanţează de la 
bugetul de stat. În acest sens funcţionează Programul naţional de sănătate mintală şi 
profilaxie în patologia psihiatrică (Capitolul A: Programe naţionale de sănătate publică 
finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, Subsecţiunea IV2: 2. Programul naţional de 
sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică din Hotărârea Guvernului nr. 
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206/2015).  Obiectivele programului naţional de sănătate mintală şi profilaxie în 
patologia psihiatrică: 

• prevenirea depresiei şi a suicidului; 
• promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă; 
• asigurarea accesului la programe de sănătate mintală specifice pentru copii şi 

adolescenţi; 
• creşterea sistemului de a aborda problematica consumului de alcool prin 

elaborarea şi implementarea de intervenţii specifice. 

 Serviciul public de autorizare a funcționării serviciilor din domeniul sanitar şi 
de eliberare a certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor 
medicale 

Având în vedere că pentru prestarea acestui serviciu public sunt necesare, în principal, 
cheltuieli salariale şi de funcţionare, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti asigurând procesul de autorizare/înregistrare, serviciul public este 
finanţat de la bugetul de stat. 

3.5.4 Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

 Serviciul public de asistență medicală comunitară 

Modul de relaționare între autoritățile administrației publice centrale și autoritățile 
administrației publice locale în ceea ce privește serviciul public de asistență medicală 
comunitară este prezentat în figura următoare: 
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Ministerul Sănătății
Direcțiile de Sănătate Publică 

Județene

Reglementare

Autoritățile administrației publice locale 

Servicii medicale

Colaborează în vederea realizării strategiei județene

și a listei de priorități

Monitorizare 

Reglementare

Elaborează strategia și programul anual de 

asistență medicală comunitară la nivelul 

unității administrativ-teritoriale

Monitorizează și evaluează activitatea de asistență medicală comunitară și 

elaborează raportări semestriale

Consiliul Județean – transmite raportări semestriale către DSPJ

Monitorizare

Monitorizează activitatea desfășurată și acordă consultanță cu

privire la modalitățile de monitorizare a politicilor de asistență

medicală comunitară

Monitorizează crearea parteneriatelor interinstituționale 

Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale

Integrare servicii sociale

 

 Serviciul public de asistență medicală și de medicină dentară desfășurată în 
unitățile de învățământ 

În exercitarea competențelor și atribuțiilor transferate privind furnizarea serviciului, 
autoritățile administrației publice locale au obligația să respecte prevederile legale în 
vigoare privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților. Ordinul MSF nr. 
653/2001 privind asistenţa medicală a prescolarilor, elevilor şi studenţilor, cu 
modificările și completările ulterioare, include dispoziții referitoare la asistența medicală 
acordată în cadrul cabinetelor medicale și stomatologice din unitățile de învățământ și 
atribuțiile personalului medico-sanitar, normarea personalului, metodologia examinărilor 
periodice, desfășurătorul activităților specifice lunare și baremurile de dotare a 
cabinetelor medicale. Potrivit art. 6 din Ordinul MSF nr. 653/2001, direcțiile de sănătate 
publice județene au responsabilitatea aducerii la îndeplinire a prevederilor actului 
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normativ. Totodată, DSPJ încheie contracte cu autoritățile administrației publice locale 
în vederea asigurării, prin transfer de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Sănătății, a cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților 
medicali și a cheltuielilor pentru baremul de dotare cu medicamente și materiale 
sanitare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile de învățământ. 

În cadrul O.S. 4.2. - Creșterea eficacității și diversificarea serviciilor de asistență 
medicală primară din Strategia națională de sănătate 2014-2020, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1028/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi 
a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale 
se menționează ca măsură consolidarea rețelei de medicină școlară, ca parte a asistenței 
medicale primare adresate copiilor și tinerilor, atât în mediul urban, cât și în mediul 
rural, prin revizuirea cadrului de reglementare a medicinei școlare, dezvoltarea de 
standarde, metodologii și proceduri de lucru unitare, asigurarea sprijinului și controlului 
metodologic de către autoritățile centrale și regionale de sănătate în domeniul medicinei 
școlare și prin stabilirea de mecanisme de evaluare a performanței furnizorilor de 
medicină școlară. 

 Serviciul public de control în sănătatea publică 

În privinţa serviciul public de control în sănătatea publică, autorităţile administraţiei 
publice locale pot sesiza Inspecţia Sanitară de Stat138 şi pot primi sinteze întocmite cu 
ocazia inspecţiilor139.  

 Serviciul public de asistenţă medicală primară 

În privinţa serviciului public de asistenţă medicală primară, autorităţile administraţiei 
publice locale pot acorda facilităţi şi stimulente aferente instalării unui medic, înfiinţării 
şi funcţionării cabinetului de medicină de familie140 şi pot da în folosinţă gratuită, 

    

138 conform art. 21, lit. d) din OMS 824/2006 
139 conform art. 23, alin. 4 din OMS 824/2006 
140 Art. 74 din Legea 95/2006 
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închiria, concesiona ori vinde fără licitaţie publică cabinetelor medicale bunurile imobile 
aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale141. 

                                                                                                          

(1)Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda facilităţi şi stimulente aferente instalării unui 
medic, înfiinţării şi funcţionării cabinetului de medicină de familie, în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare. 
(2)În baza dispoziţiilor alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale pot încheia cu reprezentantul 
legal al cabinetului de medicină de familie un contract civil în care să se consemneze drepturile şi 
obligaţiile părţilor. 
141 Art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si funcţionarea cabinetelor medicale 
(1)Cabinetele medicale se pot înfiinţa în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici ori în alte spaţii 
puse la dispoziţie de autorităţile publice centrale sau locale ori în spaţii private, autorizate. 
(2)Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, 
utilizate în prezent pentru activităţi medicale, pot fi date în folosinţă gratuită, închiriate, concesionate ori 
vândute fără licitaţie publică cabinetelor medicale sau, după caz, unităţilor medico-sanitare cu 
personalitate juridică. 
(3)Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, 
utilizate în prezent pentru activităţi medicale, vor fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al 
unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia. 
(4)Bunurile menţionate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fără licitaţie publică, cabinetelor medicale 
sau, după caz, unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică, după finalizarea operaţiunii de 
inventariere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 213/1998. 
(5)Bunurile mobile aflate în dotarea actualelor dispensare şi policlinici pot fi date în folosinţă gratuită, la 
cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului 
Bucureşti, conform normelor Ministerului Sănătăţii şi Familiei. 
Art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 884 din 3 iunie 2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de 
cabinete medicale, 
alin (2)  Au calitatea de concedent, în numele statului, judeţului, oraşului sau comunei: 
lit. c) consiliile judeţene sau consiliile locale, pentru bunurile proprietate privată a judeţelor, oraşelor sau 
comunelor, aflate în administrarea acestora; 
Art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 884 din 3 iunie 2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de 
cabinete medicale 
Alin. (4) Redevenţa obţinută prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetul local al 
comunei, oraşului, judeţului ori al municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de concedentul bunurilor 
imobile concesionate. 
Art. 4 din OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 
activităţi conexe actului medical 
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Conform art. 87 din Legea nr. 95/2006, autorităţile administraţiei publice locale 
realizează investiţii în infrastructură, în localităţile rurale, în vederea construcţiei, 
reabilitării, dotării minime standard a spaţiilor medicale şi nemedicale în care se 
desfăşoară activităţi de îngrijire medicală primară. Cheltuielile pentru investiţii provin 
din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, sub formă de transferuri prin 
direcţiile de sănătate publică judeţene. 

Conform art.1, alin. 3 din Anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016, un 
reprezentant al administraţiei publice locale poate participa, cu rol consultativ, la 
lucrările comisiei ce stabileşte necesarul de medici de familie cu liste proprii pe unităţi 
administrativ-teritoriale/zone urbane. 

 Serviciul public de asistenţă medicală în ambulatoriile de specialitate 

Conform art. 137 şi 140 din Legea 95/2006, autorităţile administraţiei publice locale pot 
sprijini furnizorii de servicii medicale de specialitate, la nivelul comunităţilor locale, 
financiar, material şi administrativ, inclusiv prin punerea la dispoziţie a spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale/laboratoare, conform unor criterii obiective şi 
transparente aprobate prin hotărâre a consiliului local. În acest sens, structurile care 
realizează activităţi de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pot încheia 
contracte cu autorităţile administraţiei publice locale.  

Sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884 din 3 iunie 2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. 

Autorităţile publice locale au rolul, conform art. 7, alin.1 din Ordinul ministrului sănătăţii 
nr. 39/2008, de a găsi spaţii pentru cabinetele medicale, care, după reorganizarea 
ambulatoriului de specialitate al spitalului, nu vor constitui ambulatoriul integrat al 
spitalului. 
Aceelaşi rol este prevăzut şi de art. 12, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
83/2000 pentru autorităţile administraţiei publice locale care pot pune la dispoziţia 
spaţii cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. 
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Autorităţile publice locale, prin spitalele din reţeaua sanitară proprie, au şi rolul de 
furnizare de servicii preventive, stabilirea diagnosticului şi efectuarea tratamentului în 
regim ambulatoriu în vederea protejării, menţinerii sau îmbunătăţirii stării de sănătate a 
populaţiei. 

 Serviciul public asistenţă medicală în unităţile sanitare cu paturi 

După cum am discutat în capitolul privind finanţarea serviciilor publice de sănătate, 
spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea 
sanitară proprie pot primi sume de la bugetele locale.  

Ministerul Sănătății exercită funcția de reglementare în ceea ce privește activitatea de 
asistență medicală în unitățile sanitare cu paturi din rețeaua administrației publice 
locale prin emiterea, printre altele, de ordine cu privire la aprobarea normativelor de 
personal și stabilirea criteriilor de performanță pentru evaluarea activității managerilor 
din unitățile sanitare.  

În conformitate cu prevederile art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, controlul privind 
respectarea legislației specifice sistemului sanitar, serviciile medicale desfășurate, 
respectarea normelor de igienă sanitară și a drepturilor pacientului în unitățile sanitare 
cu paturi al căror management a fost transferat se exercită de către Ministerul Sănătății.  

Pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, Ministerul 
Sănătății numește, potrivit prevederilor art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 2 
reprezentanți ai săi sau ai direcțiilor de sănătate publică în consiliile de administrație 
(sau un reprezentant în cazul spitatelor clinice). În aceste condiții, se poate afirma că 
autoritatea administrației publice centrale/serviciul deconcentrat participă la 
dezbaterea principalelor probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului. 
De asemenea, Ministerul Sănătății emite avizul conform în vederea aprobării de către 
Consiliul Local/Județean a propunerilor privind modificarea structurii organizatorice, 
reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele 
publice din domeniul său de competenţă.  
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Serviciile deconcentrate ale Ministerului Sănătății și casele județene de asigurări de 
sănătate încheie contracte cu unitățile sanitare cu paturi în condițiile art. 20 alin. (4), 
art. 194, art. 195 și respectiv art. 191 și art. 192 din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De 
remarcat este faptul că art. V pct. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 48/2010 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 
vederea descentralizării, care modifică art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, prevede în mod eronat încheierea de contracte de către 
autoritățile administrației publice locale cu direcțiile de sănătate publică în vederea 
exercitării competenței privind asistența medicală acordată în unele unități sanitare cu 
paturi. 

Conform art. 191 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, în situația în care spitalul sau casa de 
asigurări de sănătate refuză să semneze contractul de furnizare de servicii medicale, 
comisia de mediere este formată din reprezentanți ai autorităților administrației publice 
locale și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 

Conform art. 2, alin.1 din norme metodologice de organizare şi funcţionare a centrelor 
de sănătate multifuncţionale aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1144 /2011, 
centrele de sănătate multifuncţionale se organizează şi funcţionează ca unităţi fără 
personalitate juridică în structura spitalelor judeţene şi municipale, inclusiv din reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale. Astfel, autorităţile administraţiei publice 
locale au competenţe în ceea ce priveşte înfiinţarea unor astfel de centre sau acodarea 
avizului pentru înfiinţarea acestora (art. 2, alin. 2 din normele metodologice aprobate 
prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1144 /2011). 

 Serviciul public furnizat în cadrul unităților de asistență medico-socială 

Dată fiind natura serviciilor furnizate în cadrul unităților de asistență medico-socială, 
Ministerul Sănătății îndeplinește funcția de reglementare în ceea ce privește serviciile 
medicale acordate beneficiarilor, în timp ce Ministerul Muncii și Justiției Sociale exercită 
funcția de reglementare pentru serviciile sociale.  
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Modul de relaționare dintre autoritățile administrației publice locale și autoritățile 
administrației publice centrale cu privire la realizarea competențelor și atribuțiilor ce le 
revin este prezentat în figura următoare:  

Ministerul Sănătății

Asigură în anexa la buget sumele reprezentând 

cheltuieli de personal aferente medicilor și 

asistenților medicali, cheltuieli cu medicamente 
și materiale sanitare

DSPJ

Repartizează sumele reprezentând cheltuieli de 

personal aferente medicilor și asistenților 

medicali, cheltuieli cu medicamente și materiale 

sanitare către bugetele locale ale UAT

CL/CJ

Finanțează 

cheltuielile din 
bugetul local

Ministerul Sănătății

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale
Primar/ Președinte CJ

Propune înființarea unității Acordă avizul privind înființarea unității

CL/CJ

Aprobă înființarea 

unității

Control activitate 
și calitate servicii

DSPJ CL/CJ

 

 Serviciul public de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat 

Autorităţile locale au un rol important în furnizarea serviciului public de asistenţă 
medicală de urgenţă. Astfel autorităţile administraţiei publice locale colaborează cu 
echipele care acordă primul ajutor calificat (art. 93, alin.4 din Legea 95/2006), participă 
la echipajele integrate SMURD (art. 97, alin.1, art. 108, alin. 7 şi 119, 120, alin.2 şi 3 din 
Legea 95/2006), acordă asistenţa medicală publică de urgenţă în faza spitalicească prin 
intermediul spitalelor din reţeaua sanitară proprie (Art. 97, alin. 8 din Legea 95/2006).  

Din punct de vedere financiar, din bugetul autorităţilor publice locale se finanţează 
activităţile echipajelor de prim ajutor calificat şi dotarea acestora (art. 96 şi 123 din 
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Legea nr. 95/2006), activitatea SMURD (art. 122 din Legea nr. 95/2006) şi se pot 
cofinanţa cheltuielile de funcţionare şi întreţinere a mijloacelor de intervenţie a 
echipajelor de prim ajutor calificat care funcţionează în sistemul SMURD, în structura 
serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă. Bugetele locale pot deconta 
contravaloarea cheltuielilor de ambulanţă în caz de accident colectiv, calamităţi 
naturale sau dezastre (art. 127 din Legea nr. 95/2006) şi finanţează exerciţiile, 
pregătirea şi intervenţia în caz de accidente colective, calamităţi sau dezastre (art. 128 
din Legea nr. 95/2006).  

Autorităţile administraţiei publice locale pot înfiinţa servicii de urgenţă voluntare (art. 1 
din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001). 

 Serviciul public de asistenţă farmaceutică 

Conform art. 319, alin. 1 din Legea nr. 95/2006, consiliile locale pot acorda stimulente în 
natură şi în bani pentru asigurarea serviciilor farmaceutice în teritoriile neacoperite cu 
unităţi farmaceutice. Consiliile locale pot încheia cu medicii şi cu personalul sanitar 
beneficiar un contract civil, cu o clauză de fidelitate în sarcina acestora, pentru o 
perioadă de cel puţin 5 ani. 

Un alt rol al autorităţilor administraţiei publice locale se referă la eliberarea unei 
adeverinţe privind numărul de locuitori beneficiarilor care doresc să înfiinţeze o farmacie 
comunitară (art. 12 din Legea nr. 266/2008). 

 Serviciul public de control în domeniul dispozitivelor medicale 

Autorităţile administraţiei publice locale nu sunt implicate în furnizarea acestui serviciu 
public. 

 Serviciul public în domeniul prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi 
celule 

Autorităţile administraţiei publice locale sunt implicate în furnizarea serviciului public 
prin intermediul unităţilor din reţeaua sanitară proprie acreditate pentru desfăşurarea 
activităţilor din domeniul transplantului. 
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 Serviciul public de asistenţă medicală de transfuziologie 

Conform art. 15 din Legea nr. 282/2005 autorităţile administraţiei publice locale sunt 
obligate să sprijine acţiunile de promovare organizate în scopul donării de sânge şi 
componente sanguine umane. 

Autorităţile administraţiei publice locale sunt implicate în furnizarea serviciului public 
prin intermediul unităţilor din reţeaua sanitară proprie care deţin unităţi de transfuzie 
sanguină. 

 Serviciul public de gestionare a asigurărilor sociale de sănătate 

Autorităţile administraţiei publice locale, conform art. 318, alin. (2) din Legea nr. 
95/2006, pot transmite, în condiţiile prevăzute de lege, bunuri mobile şi imobile în 
administrarea CNAS şi a caselor de asigurări. 

 Serviciul public de gestionare a Programelor Naţionale de Sănătate 

Autorităţile administraţiei publice locale nu sunt implicate în furnizarea acestui serviciu 
public. 

 Serviciul public de acreditare a unităţilor sanitare 

Autorităţile administraţiei publice locale nu sunt implicate în furnizarea acestui serviciu 
public. 

 Serviciul public de recuperare în staţiuni balneare 

Autorităţile administraţiei publice locale sunt implicate în furnizarea serviciului public 
prin intermediul unităţilor din reţeaua sanitară proprie care desfăşoară activitate 
medicală de recuperare. 

Consiliile locale, cu consultarea populaţiei implicate, pot propune Guvernului,  acordare 
statutul de staţiune balneară, climatică sau balneoclimatică (art. 2, alin.1 din Ordonanţa 
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de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2000). Consiliile locale ale localităţilor care 
funcţionează ca staţiuni balneare, climatice sau balneoclimatice colaborează cu 
ministerele implicate la utilizarea raţională a factorilor naturali de mediu (art. 12 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2000). 

 Serviciul public de autorizare a punerii pe piaţă a medicamentelor 

Autorităţile administraţiei publice locale nu sunt implicate în furnizarea acestui serviciu 
public. 

 Serviciul public de ocrotire a sănătăţii mintale a populaţiei 

Conform art. 41, alin. 3 din Legea nr. 487/2002, administraţia publică locală, prin 
organismele competente, asigură integrarea sau reintegrarea în activităţi profesionale 
corespunzătoare stării de sănătate şi capacităţii de reinserţie socială şi profesională a 
persoanelor cu tulburări psihice. 

Reprezentanţii administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul social-medical şi de 
ordine publică pot solicita, în baza art. 56, alin. 1 din Legea nr. 487/2002, internarea 
nevoluntară a unei persoane. 

 Serviciul public de autorizare a funcționării serviciilor din domeniul sanitar şi 
de eliberare a certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor 
medicale 

Autorităţile administraţiei publice locale nu sunt implicate în furnizarea acestui serviciu 
public. 

3.4. Domeniul de servicii publice: Asistență socială 

Cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de asistență 
socială este reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din lege, sistemul național 
de asistență socială este compus din sistemul de beneficii de asistență socială și sistemul 
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de servicii sociale. Dintre serviciile publice analizate în secțiunile următoare, serviciul 
public de administrare a beneficiilor de asistență socială se încadrează în primul sub-
sistem, în timp ce restul serviciilor publice sunt incluse în sistemul de servicii sociale. Din 
analiza actelor normative incidente în materie rezultă o structurare a domeniului în 
primul rând după categoriile de beneficiari. 

Potrivit prevederilor art. 104 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările 
și completările ulterioare, Ministerul Muncii și Justiției Sociale este autoritatea publică 
centrală care elaborează politica de asistență socială, stabilește strategia națională și 
sectorială de dezvoltare în domeniul social, coordonează și monitorizează implementarea 
acestora, susține financiar și tehnic programele sociale și exercită controlul asupra 
acordării beneficiilor de asistență socială și serviciilor sociale.  

De remarcat este faptul că pentru anumite categorii de beneficiari, precum victimele 
traficului de persoane, persoanele private de libertate, victimele violenței în familie, și 
alte autorități ale administrației publice centrale își asumă sau contribuie la îndeplinirea 
funcției de reglementare în domeniu.  

Art. 28 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 
ulterioare menționează că „pentru realizarea unor acțiuni sociale coerente, unitare și 
eficiente în beneficiul persoanei, serviciile sociale se pot organiza și acorda în sistem 
integrat cu serviciile de ocupare, de sănătate, de educație, precum și cu alte servicii 
sociale de interes general, după caz.” Printre situațiile prevăzute de actul normativ se 
numără serviciile sociale acordate victimelor traficului de persoane, serviciile sociale 
destinate persoanelor private de libertate, precum și serviciile sociale destinate 
victimelor violenței în familie.  

În același timp, în strategiile sectoriale se evidențiază o creștere a rolului autorităților 
administrației publice locale în furnizarea serviciilor sociale, în concordanță cu principiul 
subsidiarității.  

Potrivit prevederilor art. 46 și 47 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare, evaluarea inițială și elaborarea planului de 
intervenție, etape obligatorii în procesul de acordare a serviciilor sociale, se realizează 
de către asistentul social sau, în lipsa acestuia, de personalul cu competențe în domeniul 
asistenței sociale din cadrul serviciului public de asistență socială din subordinea 
autorităților administrației publice locale.  
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În ultimii ani s-au înregistrat progrese importante în domeniul asistenței sociale, atât în 
ceea ce privește cadrul legislativ, cât și legate de construcția instituțională de 
implementare a acestuia. Pot fi aminitite în acest sens adoptarea Legii nr. 197/2012 
privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare și a normelor de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale și a 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, prin Hotărârea 
Guvernului 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare, stabilirea de standarde minime de calitate pentru acreditarea 
furnizorilor de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari și structuri de 
furnizare, prin Ordinul MMFPSPV nr. 2126/2014  privind aprobarea Standardelor minime 
de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, 
persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi 
altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile 
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, 
precum și operaționalizarea recentă a hărții dinamice a serviciilor sociale licențiate142.  

În cadrul domeniului asistenței sociale au fost identificate 13 servicii publice, după cum 
urmează: 

1. Serviciul public de prevenire și combatere a violenței în familie; 
2. Serviciul public de protecție și promovare a drepturilor copilului; 
3. Serviciul public de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu 

dizabilități; 
4. Serviciul public de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane; 
5. Serviciul public de administrare a beneficiilor de asistență socială; 
6. Serviciul public de protecție a persoanelor vârstnice; 
7. Serviciul public de protecție a persoanelor fără adăpost; 
8. Serviciul public de protecție a persoanelor cu diferite adicții; 
9. Servicii sociale pentru persoanele private de libertate; 
10. Serviciul public de acreditare a furnizorilor de servicii sociale; 
11. Serviciul public de inspecție socială; 

    

142 Versiunea beta este disponibilă la adresa www.harta-furnizori.mmuncii.ro. Harta a fost dezvoltată cu 
sprijinul GovITHub și este gestionată de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.  

http://www.harta-furnizori.mmuncii.ro/
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12. Serviciul public de promovare a egalității de șanse și de tratament între femei 
și bărbați; 

13. Serviciul public de prevenire și sancționare a tuturor formelor de discriminare. 

Nivelurile de exercitare a competențelor legate de furnizarea serviciilor publice din 
cadrul domeniului asistenței sociale sunt prezentate în tabelul următor: 

Domeniu: Asistență socială 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de prevenire 
și combatere a violenței în 
familie 

x x X 

2. Serviciul public de protecție 
și promovare a drepturilor 
copilului 

x x X 

3. Serviciul public de protecție 
și promovare a drepturilor 
persoanelor cu dizabilități 

x x X 

4. Serviciul public de asistență 
și protecție a victimelor 
traficului de persoane 

x x X 

5. Serviciul public de 
administrare a beneficiilor 
de asistență socială 

x  x 

6. Serviciul public de protecție 
a persoanelor vârstnice 

x x x 

7. Serviciul public de protecție 
a persoanelor fără adăpost 

x   

8. Serviciul public de protecție 
a persoanelor cu diferite 

x x x 
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Domeniu: Asistență socială 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

adicții 
9. Servicii sociale pentru 

persoanele private de 
libertate 

  x  

10. Serviciul public de 
acreditare a furnizorilor de 
servicii sociale 

  x 

11. Serviciul public de inspecție 
socială 

  x 

12. Serviciul public de 
promovare a egalității de 
șanse și de tratament între 
femei și bărbați 

  x 

13. Serviciul public de prevenire 
și sancționare a tuturor 
formelor de discriminare 

  x 
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3.4.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice din domeniul asistenței 
sociale 

                                                       
 Serviciul public de prevenire și combatere a violenței în familie 

Potrivit prevederilor art. 75 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările 
și completările ulterioare,  serviciile sociale destinate victimelor violenței în familie sunt 
acordate în sistem integrat cu celelalte măsuri prevăzute de legislația specială în 
domeniu, legate de protecția legală, de asigurarea sănătății, de prevenirea, identificarea 
și sancționarea faptelor de violență în familie.  

Astfel cum se menționează în art. 8 alin. (3) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale este autoritatea publică centrală care elaborează 
politica de asistenţă socială şi promovează drepturile victimelor violenţei în familie. În 
conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi 
Bărbaţi, funcțiile de strategie, reglementare, reprezentare şi autoritate de stat în 
domeniul violenţei în familie sunt exercitate de către Agenţia Naţională pentru 
Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale.  

Prin art. 76 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 
ulterioare și art. 13 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare se stabilesc 
responsabilitățile autorităților administrației publice locale cu privire la prevenirea și 
combaterea violenței în familie.  

Având în vedere faptul că începând din anul 2010 conceptul de violență în familie a fost 
integrat cu cel de violență asupra copilului143, Direcțiile Generale de Asistență Socială și 

    

143Astfel cum rezultă din prevederile Cap. II din Hotărârea Guvernului nr. 1156/2012 privind aprobarea 
Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 
2013-2017 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi 
combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017. 
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Protecția Copilului din subordinea Consiliilor Județene și a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului București au înființate câte un compartiment cu atribuții 
exprese în domeniu.  

 Serviciul public de protecție și promovare a drepturilor copilului 

În conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Ministerul Muncii și Justiției Sociale asigură monitorizarea respectării 
principiilor și drepturilor prevăzute de lege și de Convenția Organizației Națiunilor Unite 
cu privire la drepturile copilului, precum și coordonarea și controlul activității de 
protecție și promovare a drepturilor copilului.  

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative s-a dispus înființarea Autorității Naționale pentru 
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, organ de specialitate al administrației 
publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale, care îndeplinește funcțiile de autoritate de stat, de reprezentare, de 
reglementare și de administrare în domeniul protecției drepturilor copilului și adopției. 
Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și 
Adopție sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, cu 
modificările și completările ulterioare. 

În subordinea Consiliului Județean sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 
București este înființată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC), instituție publică cu personalitate juridică, ale cărei atribuții în domeniu și 
regulament-cadru de organizare și funcționare sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. În aceleași relații de subordonare funcționează Comisia 
pentru protecția copilului, organ de specialitate al Consiliului Județean, respectiv al 
Consiliilor Locale ale sectoarelor municipiului București, fără personalitate juridică. 
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Serviciile publice de asistență socială și persoanele cu atribuții de asistență socială din 
aparatul propriu al Consiliilor Locale îndeplinesc responsabilitățile în materie ale 
autorităților administrației publice de la nivelul municipiilor și orașelor, respectiv de la 
nivelul comunelor.  

 Serviciul public de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu 
dizabilități 

Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, responsabilitatea promovării și respectării drepturilor persoanelor cu 
handicap revine în principal autorităților administrației publice locale în rază teritorială a 
cărora persoana cu handicap are domiciliul sau reședința și în subsidiar autorităților 
administrației publice centrale, societății civile și famililei sau reprezentantului legal al 
persoanei cu handicap.  

Ministerul Muncii și Justiției Sociale are, în conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. j) din 
Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale, resposabilitatea inițierii și avizării, după caz, a proiectelor de 
acte normative cu impact asupra domeniului protecției persoanelor cu dizabilități și a 
acreditării furnizorilor de servicii sociale din domeniu.  

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) este organ de 
specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Muncii și Justiției Sociale, care coordonează la nivel central activităţile de 
protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborează politicile, 
strategiile şi standardele în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu şi controlul 
activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Potrivit 
prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor 
prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările și 
completările ulterioare, ANPD a fost desemnată Mecanism de coordonare privind 
implementarea Convenției.   

În structura ANPD funcționează Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap, cu activitate decizională în soluționarea contestațiilor la certificatele de 
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încadrare în grad și tip de handicap, emise de comisiile de evaluare ale persoanelor 
adulte cu handicap judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Activitatea 
Comisiei este reglementată de Ordinul MMFPSPV nr. 1261/2016 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap. De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 92 
alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă ANPD 
funcționează Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, organism 
fără personalitate juridică, cu rol consultativ, având ca principală atribuție emiterea de 
avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protecția 
persoanelor cu dizabilități, inițiate de ANPD sau de alte autorități competente. De 
menționat este faptul că Ordinul MMFPS nr. 1645/2010 pentru aprobarea modului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap 
menționează funcționarea Consiliului pe lângă Ministerul Muncii și Justiției Sociale.  

Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările și completările ulterioare, a 
dispus înființarea Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei, autoritate 
administrativă autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, a cărui 
responsabilitate principală constă în monitorizarea facilităților de tip rezidențial publice 
sau private destinate să servească persoanelor cu dizabilități, precum și a 
spitalelor/secțiilor de psihiatrie.  

La nivel județean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului București, Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului realizează măsurile de asistență 
socială în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități. Pe lângă DGASPC sunt înființate 
Comitetele de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, a căror organizare și 
funcționare se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean sau a Consiliilor Locale ale 
sectoarelor municipiului București.  

În subordinea Consiliilor Județene sau a Consiliilor Locale ale sectoarelor municipiului 
București funcționează Comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, organe 
de specialitate cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor adulte în grad 
și tip de handicap. În vederea exercitării atribuțiilor de către Comisia de evaluare, în 
cadrul DGASPC funcționează serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu 
handicap.   
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Serviciile publice de asistență socială din subordinea Consiliilor Locale au rolul de a 
identifica și soluționa problemele sociale ale comunității locale din domeniul protecției 
persoanelor cu dizabilități. Totodată, Consiliilor Locale le revin responsabilități specifice 
legate de asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități și respectarea 
drepturilor acestora legate de închirierea unei locuințe sociale. Primăria îndeplinește 
atribuții legate de încheierea contractelor individuale de muncă cu asistenții personali.  

 Serviciul public de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane 

Potrivit prevederilor art. 62 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările 
și completările ulterioare, victimele traficului de persoane beneficiază de servicii sociale 
pentru facilitarea reintegrării sociale a acestora, acordate în sistem integrat cu alte 
măsuri de protecție prevăzute de legislația specială, precum  măsuri de protecție fizică a 
victimelor și asistență medicală. 

La nivel central, Ministerul Afacerilor Interne coordonează, evaluează şi monitorizează, 
prin organele de specialitate, aplicarea politicilor antitrafic în domeniul traficului de 
persoane, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor 
acestuia, astfel cum se prevede în art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor 
Interne, cu modificările și completările ulterioare. 

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP), organul de specialitate al 
Ministerului Afacerilor Interne cu competențe în materie, este organizată și funcționează 
la nivel de direcție, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne.  

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin structurile sale specializate de la nivel central 
și teritorial, aplica măsuri speciale de integrare pe piaţa muncii a persoanelor cu risc 
ridicat de a fi traficate, în special pentru femeile din zonele defavorizate şi pentru 
persoanele marginalizate social. Pentru acești beneficiari, Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă dezvoltă programe de informare privind piaţa muncii şi 
drepturile angajaţilor, programe de formare profesională, precum şi de informare a 
agenţilor economici, pentru angajarea cu prioritate. De asemenea, Agențiile Județene 
pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează programe speciale de scurtă durată 



 
 

268 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

pentru formarea profesională a victimelor traficului de persoane cazate în centre de 
asistență și protecție.  

În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare, anumite 
Consilii Județene au în subordine centre de asistență și protecție a victimelor traficului 
de persoane, iar în subordinea Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului funcționează locuințe protejate.  

Asistenții sociali din aparatul Consiiului Local în a cărui rază teritorială funcționează 
centrele de asistență și protecție acordă victimelor traficului de persoane servicii de 
informare și consiliere. Totodată, Consiliul Local din localitatea de domiciliu a victimei 
asigură aplicarea de criterii de prioritate în vederea repartizării către aceasta a unei 
locuințe sociale.  

 Serviciul public de administrare a beneficiilor de asistență socială 

Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
defineşte în cuprinsul art. 6 beneficiile de asistenţă socială drept măsuri de redistribuire 
financiară/materială destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de 
eligibilitate prevăzute de lege şi beneficiarul drept persoana care primeşte beneficii de 
asistenţă socială şi/sau, după caz, servicii sociale. 

Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a 
veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de 
trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi 
creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt 
prevăzute expres de lege. 

În cuprinsul art. 9, beneficiile de asistenţă socială sunt clasificate, în funcţie de scopul 
lor, astfel:  

a) beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului 
de excluziune socială; 

b) beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei; 
c) beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale; 
d) beneficii de asistenţă socială pentru situaţii deosebite. 
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Beneficiile de asistenţă socială se acordă în bani sau în natură şi cuprind: 
- alocaţii 
- indemnizaţii 
- ajutoare sociale 
- facilităţi 

Facilităţile se acordă anumitor categorii de beneficiari şi pot fi: 
a) facilităţi reprezentate de asigurarea plăţii unor contribuţii de asigurări sociale 

şi/sau asimilarea unor perioade de contribuţie; 
b) facilităţi de acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional; 
c) facilităţi fiscale, acordate în condiţiile legii. 
 

Beneficiile de asistenţă socială în natură pot fi ajutoare materiale constând în bunuri de 
folosinţă personală sau îndelungată şi alimentare, acordate individual ori în cadrul unor 
programe destinate facilitării accesului la educaţie, sănătate şi ocupare. 

Beneficiile de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi din bugetele locale se 
acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul 
local. 

În funcţie de beneficiarul acestora, beneficiile de asistenţă socială pot avea: 
a) caracter individual, acordate persoanei singure, unuia sau mai multor membri 

din familie a căror nevoie identificată constituie o situaţie particulară şi 
necesită intervenţie individualizată; 

b) caracter familial, acordate pentru creşterea calităţii vieţii în familie şi 
menţinerea unui mediu familial propice realizării funcţiilor de bază ale 
acesteia. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și 
compeltările ulterioare, există mai multe categorii de beneficii de asistenţă socială. 

Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de 
excluziune socială se acordă pe perioade determinate de timp sau pentru situaţii 
punctuale şi pot cuprinde următoarele categorii principale: 

a) ajutoare sociale susţinute din bugetul de stat, acordate focalizat, pentru 
categoriile de populaţie aflate în risc de sărăcie; 
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b) ajutoare sociale comunitare susţinute din bugetele locale, acordate focalizat, 
ca măsuri individuale de suport pentru depăşirea unor situaţii de dificultate 
temporară; 

c) ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, 
acordate pentru situaţii datorate calamităţilor naturale, incendiilor, 
accidentelor etc.; 

d) burse sociale şi ajutoare financiare pentru facilitarea accesului la educaţie, 
susţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale; 

e) ajutoare în natură, alimentare şi materiale, inclusiv cele acordate în cadrul 
programelor de sprijin educaţional pentru copiii şi tinerii proveniţi din familii 
defavorizate, susţinute din bugetul de stat şi/sau bugetele locale, cum ar fi 
programe pentru suplimente alimentare, rechizite şi alte materiale necesare în 
procesul de educaţie; 

f) ajutorul acordat din bugetul de stat pentru refugiaţi, precum şi persoanelor 
care au obţinut protecţie subsidiară în România, în condiţiile prevăzute de 
lege; 

g) facilităţi privind utilizarea mijloacelor de transport în comun, accesul la 
comunicare şi informare, precum şi alte facilităţi prevăzute de lege. 

Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi 
întreţinerea copiilor şi cuprind următoarele categorii principale: 

a) alocaţii pentru copii; 
b) alocaţii pentru copiii lipsiţi, temporar sau permanent, de ocrotirea părinţilor; 
c) indemnizaţii pentru creşterea copiilor; 
d) facilităţi, în condiţiile legii. 

Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale se acordă 
atât pentru asigurarea nevoilor de bază ale vieţii, cât şi în scopul promovării şi garantării 
exercitării de către acestea a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi participării 
depline la viaţa societăţii. 

Principalele categorii de beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu 
nevoi speciale sunt următoarele: 

a) alocaţii pentru persoanele cu dizabilităţi; 
b) indemnizaţii de îngrijire; 
c) facilităţi, în condiţiile legii. 
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Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială se stabilesc în raport 
cu indicatorul social de referinţă, prin aplicarea unui indice social de inserţie. 

Indicatorul social de referinţă (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia 
se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat, acordate 
atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului de asistenţă socială, 
cât şi în vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenţă socială, 
pentru a se încadra în muncă. 

Nivelul beneficiilor de asistenţă socială cumulate de o persoană singură sau, după caz, de 
o familie nu poate depăşi un coeficient raportat la valoarea indicatorului social de 
referinţă. Coeficientul se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de tipul 
familiei şi al beneficiilor de asistenţă socială la care aceasta sau membrii acesteia, 
respectiv persoana singură au dreptul. 

Statul acordă beneficiile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice 
centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu. 

Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile administraţiei publice centrale, 
direct sau prin instituţiile aflate în subordinea acestora, se stabilesc în bani sau în natură 
şi reprezintă măsuri financiare destinate asigurării unui standard minim de viaţă, 
susţinerii familiei şi copilului, promovării şi garantării exercitării de către persoanele cu 
nevoi speciale a drepturilor şi libertăţilor fundamentale. 

Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile administraţiei publice locale se 
stabilesc în bani sau în natură şi sunt măsuri complementare celor acordate de 
autotităţile administraţiei publice centrale şi sunt susţinute din bugetele locale. 

Dreptul la beneficii de asistenţă socială se acordă la cererea scrisă a persoanei 
îndreptăţite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei 
îndreptăţite. 

Plata beneficiilor sociale se poate efectua, în funcţie de specificul acestora şi opţiunea 
titularului, prin mandat poştal, în cont bancar, în tichete sociale sau altă formă de plată, 
conform legii. Modalitatea de acordare a tichetelor sociale se stabileşte prin legile 
speciale. 
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Plata beneficiilor de asistenţă socială se efectuează în luna curentă pentru luna 
anterioară, iar prima plată a acestora se efectuează în termen de maximum 30 de zile de 
la stabilirea dreptului. 

În cazul achitării drepturilor de beneficii de asistenţă socială prin mandat poştal sau în 
cont bancar, ordonatorii principali de credite, ordonatorii secundari/terţiari de credite 
sau persoanele delegate să îndeplinească această atribuţie încheie la nivel naţional, 
respectiv local, convenţii cu furnizorul de servicii poştale, cu respectarea prevederilor 
legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

 Serviciul public de protecție a persoanelor vârstnice 

De măsurile de asistență socială prevăzute de Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială 
a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
beneficiază persoana vârstnică care se găsește în oricare dintre situațiile prevăzute de 
art. 3 din lege, respectiv: nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor 
persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, nu are locuinţă şi nici 
posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii, nu realizează 
venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare, nu se 
poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată, sau se află în imposibilitatea 
de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice. 

În conformitate cu dispozițiile art. 38 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale asigură îndrumarea metodologică, coordonează, controlează şi 
evaluează aplicarea dispoziţiilor legale în domeniu.  

În concordanță cu prevederile art. 96 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare,  serviciile sociale se organizează cu prioritate la 
nivelul comunităților locale, în vederea identificării și adaptării în mod cât mai adecvat 
la nevoile sociale ale persoanelor vârstnice. Responsabilitatea identificării şi evaluării 
nevoilor persoanelor vârstnice, precum și a organizării, planificării şi asigurării finanţării 
sau cofinanţării serviciilor sociale revine autorităților administrației publice locale.  
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Responsabilitatea identificării şi evaluării nevoilor persoanelor vârstnice, precum și a 
organizării, planificării şi asigurării finanţării sau cofinanţării serviciilor sociale revine 
autorităților administrației publice locale.  

Măsurile de asistență socială în domeniul protecției persoanelor vârstnice se realizează 
de către Consiliile Județene și Consiliile Locale ale sectoarelor municipiului București, 
prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și de 
Consiliile Locale, prin serviciile publice de asistență socială.  

 Serviciul public de protecție persoanelor fără adăpost 

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,  
prevede în art. 57 că serviciile sociale adresate persoanelor fără adăpost au drept scop 
asigurarea de găzduire e perioadă determinată a acestora, asociată cu acordarea unor 
servicii de consiliere și de reintegrare socială, în concordanță cu nevoile individuale 
identificate.  

Responsabilitatea înființării, organizării și gestionării serviciilor sociale pentru persoanele 
fără adăpost revine autorităților administrației publice locale. Persoanele fără adăpost 
se încadrează în categoria persoanelor aflate în nevoie pentru care, potrivit art. 3 alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcționare a serviciului public de asistenţă socială, cu modificările și 
completările ulterioare, serviciile publice de asistență socială din subordinea Consiliului 
Local au rolul de a identifica și de a soluționa problemele sociale din domeniu.  

 Serviciul public de protecție a persoanelor cu diferite adicții 

Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezintă furnizorii publici de servicii sociale în cuprinsul art. 37 alin. (2): 

a) structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice 
locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la 
nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti;  

b) autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea 
sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de 
servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;  
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c) unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, 
la nivel comunitar, servicii sociale integrate.  

În cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei nr. 68/2003 privind serviciile sociale, la art. 35 se precizează că: furnizarea 
serviciilor sociale se realizează în baza planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, 
elaborat de furnizorul de servicii sociale cu acordul şi participarea beneficiarului şi cu 
consimtamântul formal al acestuia. Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire 
cuprinde, în principal, programarea serviciilor sociale, personalul responsabil, precum şi 
procedurile de acordare. Răspunderea privind implementarea şi monitorizarea planului 
individualizat de asistenţă şi îngrijire revine asistentului social desemnat de furnizor ca 
responsabil de caz. 

Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevede la art. 39 că responsabilitatea dezvoltării, administrării şi acordării serviciilor 
sociale este partajată astfel:  

a) elaborarea politicilor publice, programelor şi strategiilor naţionale în domeniu, 
reglementarea, coordonarea şi controlul aplicării lor, precum şi evaluarea şi 
monitorizarea calităţii serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităţilor 
administraţiei publice centrale;  

b) organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea 
autorităţilor administraţiei publice locale, atribuţii ce pot fi externalizate către 
sectorul neguvernamental, instituţiile de cult, alte persoane fizice şi juridice de 
drept public sau privat, în condiţiile legii;  

c) finanţarea serviciilor sociale, în condiţiile legii - din bugetul local, din 
contribuţia beneficiarului şi/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, 
precum şi din alte surse. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, serviciile sociale pentru persoanele cu 
diferite adicţii sunt de mai multe tipuri: 

1. Servicii sociale cu cazare 
- Centre rezidenţiale de reabilitare socială pentru adicţii şi  
- Centre rezidenţiale de tip comunitate terapeutică 

2. Servicii sociale fără cazare 
- Centre de zi pentru prevenire, evaluare şi consiliere antidrog 
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- Centre de zi de integrare- reintegrare socială 
- Centre de zi pentru asistenţa integrată a adicţiilor  
- Centre de zi pentru reducerea riscurilor asociate consumului de droguri 

3. Servicii de intervenţie în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu 
diferite adicţii, victime ale violenţei în familiei, victime ale dezastrelor 
naturale 

- Echipă mobilă 
- Ambulanţă socială 

1. Servicii sociale cu cazare 
Serviciile sociale cu cazare, respectiv Centrele rezidenţiale de reabilitare socială pentru 
adicţii şi Centrele rezidenţiale de tip comunitate terapeutică funcţionează cu 
respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 
domeniului.  

Serviciile sociale sunt înfiinţate prin hotărâre a consiliului judeţean sau, după caz, a 
consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului local al 
municipiului/oraşului/comunei şi funcţionează în cadrul/subordinea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/Serviciul Public de Asistenţă Socială 
(DGASPC/SPAS). 

Potrivit prevederilor art. 114 şi 115 coroborate cu prevederile art. 113 şi 112 din Legea 
nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale furnizează servicii sociale numai prin DGASPC/SPAS.  

Potrivit art. 123 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de 
tip rezidenţial care aparţin autorităţilor administraţiei publice se organizează numai în 
structura DGASPC, în regim de componente funcţionale ale acestora, fără personalitate 
juridică. 

De asemenea, serviciile sociale destinate persoanelor cu diferite adicţii pot fi furnizate şi 
de furnizori privaţi de servicii sociale, pe bază de hotărâre sau decizie. 



 
 

276 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează 
în cadrul centrului se aprobă, după caz, prin: 

a) hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale prin care s-a aprobat 
înfiinţarea centrului în cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS; 

b)  prin hotărâre organelor de conducere ale furnizorilor privaţi de servicii sociale. 

2. Servicii sociale fără cazare 
- Centre de zi pentru prevenire, evaluare şi consiliere antidrog 
- Centre de zi de integrare- reintegrare socială 
- Centre de zi pentru asistenţa integrată a adicţiilor  
- Centre de zi pentru reducerea riscurilor asociate consumului de droguri 

Fiecare serviciu social este înfiinţat şi administrat de un furnizor acreditat, conform 
Certificatului de acreditare şi deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie. 

Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilităţi se înfiinţează şi 
funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor 
judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura 
direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu avizul şi sub îndrumarea 
metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 
Serviciul social poate fi înfiinţat prin: 

a) Hotărârea consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local al sectorului 
municipiului Bucureşti, a consiliului local al municipiului/oraşului/comunei şi 
funcţionează în cadrul/subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului/Serviciul Public de Asistenţă Socială (DGASPC/SPAS);  
Potrivit prevederilor art. 114 şi 115 coroborate cu prevederile art. 113 şi 112 din 
Legea nr. 292/2011, autorităţile administraţiei publice locale furnizează servicii 
sociale numai prin DGASPC/SPAS. 

b) Hotărârea/decizia furnizorului privat de servicii sociale . 

3. Servicii de intervenţie în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu 
diferite adicţii, victime ale violenţei în familiei, victime ale dezastrelor naturale 

- Echipă mobilă 
- Ambulanţă socială 
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Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu 
modificările ulterioare, asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de activităţi 
şi servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul 
comunităţii, pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea 
menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă. Serviciile şi activităţile de asistenţă 
medicală comunitară sunt asigurate de asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar 
care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială organizate 
de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, în aparatul de specialitate al 
primarului. 

Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilităţi se înfiinţează şi 
funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor 
judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura 
direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu avizul şi sub îndrumarea 
metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 

Serviciul social poate fi înfiinţat prin: 
Hotărârea consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local al sectorului municipiului 
Bucureşti, a consiliului local al municipiului/oraşului/comunei şi funcţionează în 
cadrul/subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/Serviciul 
Public de Asistenţă Socială (DGASPC/SPAS);  

Potrivit prevederilor art. 112 şi 113 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare, administrarea şi acordarea beneficiilor de 
asistenţă socială şi a serviciilor sociale se realizează prin serviciul public de asistenţă 
socială din subordinea consiliilor judeţene/locale sau din aparatul de specialitate al 
primarului (compartimentul de asistenţă socială de la nivelul comunelor).  

SPAS este responsabil de realizarea evaluării iniţiale şi elaborarea planului de 
intervenţie, precum şi de implementarea acelor măsuri cuprinse în planul de intervenţie 
care pot fi realizate la nivelul comunităţii. În cadrul SPAS sunt angajaţi şi asistentul 
medical comunitar şi mediatorul sanitar, responsabili de implementarea activităţilor de 
asistenţă medicală comunitară. 
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 Servicii sociale pentru persoanele private de libertate 

În conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare, persoanele private de libertate sunt supuse 
riscului de excluziune socială, fiind astfel beneficiare a serviciilor sociale menționate de 
art. 64 din lege.  

Administrația Națională a Penitenciarelor, instituţie publică de interes naţional, cu 
personalitate juridica, în subordinea Ministerului Justiţiei, are rolul de a organiza 
activitățile de asistență socială și educație destinate reinserției sociale a persoanelor 
private de libertate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii 
Guvernului nr. 1849/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației 
Naționale a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare.  

Penitenciarele, instituții publice de interes național, cu personalitate juridică, în 
subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, asigură evaluarea nevoilor 
concrete de asistenţă socială, educaţie şi terapeutice ale persoanelor private de 
libertate, precum și organizarea şi derularea de programe socio-educative pentru o cât 
mai eficientă reintegrare socială după punerea în libertate, în condițiile art. 2 alin. (2) 
lit. b) din Decizia ANP nr. 507/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor penitenciare.  

Centrele educative și centrele de detenție în care se execută măsuri educative 
privative de libertate sunt instituții specializate în recuperarea socială a persoanelor 
internate, cu personalitate juridică, în subordinea Administrației Naționale a 
Penitenciarelor. Asistența educațională, psihologică și socială a persoanelor internate în 
centrul educativ și centrul de detenție are ca principal scop reintegrarea și 
responsabilizarea socială a acestora.  

 Serviciul public de acreditare a furnizorilor de servicii sociale 

Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale, la art. 2 prevede că în cadrul procesului de acreditare, 
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Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi instituţiile publice aflate în subordinea sa, 
respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru 
Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială, au responsabilitatea elaborării standardelor, criteriilor şi indicatorilor prevăzuţi 
de lege, precum şi a organizării, coordonării şi implementării activităţilor de evaluare, 
certificare, monitorizare şi control al calităţii în domeniul serviciilor sociale. 

De asemenea, la art. 3 alin. (2) se menţionează că planificarea şi realizarea activităţilor 
de evaluare în teren, de monitorizare şi control se realizează de către Agenţia Naţională 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie Naţională, prin agenţiile 
judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în 
continuare agenţii teritoriale. 

 Serviciul public de inspecție socială 

Informaţiile referitoare la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială sunt cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, 
cu modificările și completările ulterioare.  

Astfel, la art. 1 alin. (1) se precizează că Agentia Natională pentru Prestaţii Sociale se 
reorganizează prin preluarea activităţii de inspecţie socială din cadrul Ministerului Muncii 
și Justiției Sociale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea 
Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 

Agentia Nationala pentru Plăţi şi Inspecţie Socială funcţionează ca instituţie publică cu 
personalitate juridică şi are în subordine Agenţii pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
Judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare Agenţii teritoriale, ca 
servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică. 

Agenţiile teritoriale, în funcţie de nevoile locale şi pentru eficientizarea activităţii 
proprii, pot organiza în subordine unităţi fără personalitate juridică, denumite în 
continuare agenţii locale. 
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 Serviciul public de promovare a egalității de șanse și de tratament între 
femei și bărbați 

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 229/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi, Agenţia Nationaţă pentru Egalitate de Şanse între 
Femei şi Bărbaţi – ANES este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale şi promovează 
principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în vederea eliminarii 
tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile si 
programele nationale.  

În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează Comisia judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES). 

COJES este alcătuită din reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ai altor 
organe de specialitate ale administraţiei publice locale sau ai autorităţilor administrative 
locale, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale, precum şi din reprezentanţi 
ai organizaţiilor neguvernamentale, de la nivel local, desemnaţi de acestea.  

Ministerului Muncii și Justiției Sociale asigură respectarea şi exercită controlul asupra 
aplicării prevederilor Legii nr. 229/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul 
său de activitate, prin instituţiile aflate în structura, subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea sa, care au în responsabilitate aplicarea de măsuri de promovare a egalităţii 
de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi de eliminare a discriminării pe criteriul 
de sex: 

a) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă asigură respectarea 
principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în 
domeniul aplicării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, 
precum şi în domeniul protecţiei sociale a persoanelor neîncadrate în muncă;  

b) Casa Naţională de Pensii Publice asigură aplicarea măsurilor de respectare a 
egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul 
administrării şi gestionării sistemului public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale;  
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c) Inspecţia Muncii asigură controlul aplicării măsurilor de respectare a egalităţii 
de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul său de 
competenţă;  

d) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei 
Sociale - INCSMPS Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont" - INCDPM Bucureşti, aflate în 
coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, sunt responsabile cu 
promovarea şi asigurarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi în domeniile lor specifice de activitate şi pun la dispoziţie datele şi 
informaţiile pe care le deţin, necesare elaborării strategiilor şi politicilor în 
domeniu;  

e) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială asigură aplicarea măsurilor 
de egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în elaborarea şi 
aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul asistenţei sociale.  

 Serviciul public de prevenire și sancționare a tuturor formelor de discriminare 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, denumit în continuare Consiliul a fost 
constituit în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, cu modificarile şi 
completările ulterioare, Consiliul se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate 
al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. 

Consiliul are rolul de a implementa principiul egalităţii între cetăţeni, prevăzut în 
Constituţia României, în legislaţia internă în vigoare şi în documentele internaţionale la 
care România este parte. 

În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul îşi desfăşoară activitatea în mod independent, 
fără ca aceasta să fie îngrădită sau influenţată de către alte instituţii sau autorităţi 
publice. 
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Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii se 
stabilesc prin ordin al preşedintelui Consiliului. 

3.4.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

 Serviciul public de prevenire și combatere a violenței în familie 

În conformitate cu dispozițiile art. 21 lit. k) și ale art. 22 lit. e) din Legea-cadru a 
descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile 
administrației publice locale de la comunelor și orașelor, respectiv de la nivelul 
județului, exercită competențe exclusive privind serviciile de asistență socială cu 
caracter primar și specializate pentru victimele violenței în familie.  

În fapt, astfel cum se menționează în art. 76 alin. (3) și art. 78 din Legea nr. 292/2011 a 
asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,  serviciile sociale 
dezvoltate în domeniul prevenirii violenței în familie se pot adresa și agresorilor, fiind 
organizate ca centre de zi care au ca obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a 
agresorilor, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familială. 

Art. 15 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 77 din Legea nr. 292/2011 
a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare menționează următoarele 
tipuri de organizare a serviciilor sociale: 

 

Tipurile de centre menționate anterior sunt prevăzute în Nomenclatorul serviciilor 
sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, actul normativ stabilind și 
regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale aplicabile. 
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Potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
înființarea, organizarea și funcționarea centrelor pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie se aprobă prin hotărâri ale Consiliilor Judeţene sau, după caz, ale 
Consiliilor Locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti. 

Pe lângă Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din subordinea 
Consiliilor Județene și a Consiliilor Locale ale sectoarelor municipiului București 
funcționează cu rol consultativ echipa intersectorială în domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei în familie,formată din câte un reprezentant al poliţiei, jandarmeriei, Direcţiei 
de Sănătate Publică Județeană, al compartimentului violenţei în familie din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, al unităţilor/centrelor 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, precum şi al organizaţiilor 
neguvernamentale active în domeniu. Din această echipă pot face parte reprezentanţii 
serviciilor de probaţiune, ai unităţilor de medicină legală, precum şi ai altor instituţii cu 
atribuţii în domeniu. Rolul echipei intersectoriale este de a propune măsuri de 
îmbunătățire a activității în domeniu, de a asigura cooperarea dintre instituții și de a 
evalua anual activitatea în domeniu.  

Atribuțiile principale ale autorităților implicate în asigurarea furnizării serviciului de 
prevenire și combatere a violenței în familie sunt următoarele: 
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 Serviciul public de protecție și promovare a drepturilor copilului 

Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și compeltările ulterioare 
prevede în art. 21 lit. j) exercitarea de competențe exclusive de către autoritățile 
administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor în ceea ce privește 
serviciile de asistență socială cu caracter primar pentru protecția copilului, iar în art. 26 
lit. d) exercitarea de competențe partajate de către autoritățile administrației publice 
de la nivelul județelor cu autoritățile de la nivelul administrației publice centrale privind 
serviciile de asistență socială cu caracter primar și specializate pentru protecția 
copilului.  
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Este necesară o reanalizare a tipurilor de competențe pe categorii de servicii sociale, 
astfel cum sunt prevăzute de Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu 
modificările și compeltările ulterioare, ținând cont de următoarele aspecte: 

1. Din analiza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea 
Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi 
plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, 
precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre 
direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice 
de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către 
acestea, rezultă o partajare a competențelor între serviciul public de asistență 
socială de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor și DGASPC cu privire la 
activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa. În acest sens, în art. 12 
alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 691/2015 se menționează obligația DGASPC 
de a verifica suspiciunea de existență a unei situații de abuz, neglijare, 
exploatare, ori a oricărei altă formă de violență, sesizată de către serviciul public 
de asistență socială. De asemenea, datele și informațiile privind copiii aflați în 
situație de risc sunt transmise trimestrial în baza fișei de monitorizare către 
DGASPC. Potrivit prevederilor art. 3^2 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 
privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, serviciile care 
au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori 
vulnerabilitate sunt servicii cu caracter primar, iar conform art. 3^3 lit. c) printre 
funcțiile serviciilor cu caracter primar se numără identificarea persoanelor și 
familiilor aflate în situații de risc, în vederea realizării de acțiuni și măsuri cu 
caracter preventiv. 

2. În baza art. 146 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
serviciile de zi destinate prevenirii situațiilor ce pun în pericol securitatea și 
dezvoltarea copilului înființate de Consiliile Județene au fost transferate către 
Consiliile Locale pe teritoriul cărora acestea funcționează. Excepție au făcut 
serviciile de zi specializate pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat și supus 
oricărei forme de violență, considerate servicii de interes județean. Potrivit 
prevederilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, serviciile de zi sunt acele 
servicii prin care se asigură menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților 
copilului și ale părinților săi, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina 
separarea copilului de familia sa. Totodată, art. 3^4 din Ordonanța Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare 
dispune că serviciile sociale specializate sunt serviciile care au drept scop 
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menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea 
unei situații de nevoie socială. Din coroborarea prevederilor menționate rezultă că 
serviciile publice de asistență socială de la nivelul orașelor și municipiilor exercită 
competențe în ceea ce privește serviciile de asistență socială specializate pentru 
protecția copilului.  

Potrivit prevederilor art. 73 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările 
și completările ulterioare, serviciile sociale din domeniul protecției copilului și familiei 
au ca principal obiectiv suportul acordat pentru asigurarea îngrijirii, creșterii, formării, 
dezvoltării și educării copilului în cadrul familiei.  

Principalele categorii de servicii sociale sunt următoarele: 

 
Protecția specială a copilului reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor 
destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea 
părinţilor săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în 
grija acestora. Măsurile de protecție specială sunt plasamentul, plasamentul în regim de 
urgență și supravegherea specializată.  

Conform prevederilor art. 119 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea 
prevenirii separării copilului de părinții săi și a realizării protecției speciale a copilului 
separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, se organizează servicii de zi, servicii de 
tip familial și servicii de tip rezidențial. Tipurile de centre prevăzute în Nomenclatorul 
serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, în care se 
acordă serviciile menționate anterior sunt următoarele: 
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Obligația de înființare a serviciilor de zi pentru asigurarea prevenirii separării copilului 
de părinții săi revine Consiliilor Locale ale municipiilor, orașelor, comunelor și 
sectoarelor municipiului București. În cazul în care acestea nu identifică resursele 
necesare pentru organizarea serviciului, Consiliul Județean asigură finanțarea înființării 
acestora.  

În ceea ce privește organizarea serviciilor de tip familial și de tip rezidențial pentru 
asigurarea protecției speciale a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea 
părinților săi, responsabilitatea este în sarcina Consiliului Județean sau a Consiliului Local 
al sectorului municipiului București. În funcție de nevoile evaluate ale copiilor plasați, 
Consiliul Județean poate organiza și dezvolta și servicii de zi.  

Serviciile de prevenire a separării copilului de familia sa și serviciile de protecție specială 
a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi pot fi organizate și de 
către organisme private constituite și acreditate în condițiile legii. Acestea au obligația 
de a notifica DGASPC data începerii funcționării efective și de a permite accesul 
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specialiștilor DGASPC în spațiile în care se furnizează serviciile. Organismele private pot 
încheia convenții de colaborare cu DGASPC sau pot contracta servicii în condițiile legii.  

Atribuțiile autorităților implicate în asigurarea furnizării serviciului public de protecție și 
promovare a drepturilor copilului sunt următoarele: 

Ministerul Municii și Justiției sociale 
• avizează cadrul normativ în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei şi 

al armonizării legislaţiei interne în materia protecţiei drepturilor copilului şi 
adopţiei cu normele şi principiile prevăzute de tratatele şi convenţiile 
internaţionale la care România este parte, precum şi în vederea aplicării efective 
a acestora; 

• coordonează elaborarea şi aprobă Strategia naţională în domeniul protecţiei 
drepturilor copilului şi al adopţiei; 

• coordonează şi monitorizează implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului şi al adopţiei; 

• iniţiază proiecte de acte normative în domeniul asigurării calităţii serviciilor 
sociale din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţie; 

• acreditează serviciile sociale destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, 
precum şi protecţiei speciale a copilului, organizate, în condiţiile legii, de către 
autorităţile publice sau organismele private autorizate. 
 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 
• elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale, strategia naţională în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului; 

• coordonează activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor strategiei 
naţionale din domeniu; 

• evaluează impactul aplicării obiectivelor strategice şi ia măsurile necesare sau, 
după caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale, luarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea obiectivelor sau, după 
caz, a activităţilor de implementare a acestora; 

• elaborează şi fundamentează programe în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului; 

• monitorizează respectarea drepturilor copilului şi recomandă autorităţilor centrale 
sau locale luarea măsurilor care se impun; 
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• centralizează şi sintetizează informaţiile referitoare la respectarea principiilor şi 
normelor stabilite de Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin 
Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, elaborează rapoartele 
prevăzute la art. 44 pct. 1 din această convenţie şi urmăreşte şi ia măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor Comitetului privind 
drepturile copilului; 

• asigură controlul, coordonarea şi îndrumă metodologic activităţile serviciilor 
destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, ale celor de protecţie 
specială a copilului, precum şi activităţile desfăşurate de comisiile pentru 
protecţia copilului; 

• elaborează standarde, norme metodologice şi proceduri de lucru pentru serviciile 
care asigură prevenirea separării copilului de părinţii săi, protecţia specială a 
copilului şi tânărului ieşit din sistemul de protecţie specială; 

• elaborează metodologia de licenţiere şi criteriile de evaluare a serviciilor 
destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, protecţiei speciale a 
copilului şi tânărului ieşit din sistemul de protecţie specială şi licenţiază aceste 
servicii; 

• licenţiază serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum 
şi protecţiei speciale a copilului, organizate, în condiţiile legii, de către 
autorităţile publice sau organismele private autorizate; asigură la nivel naţional 
evidenţa acestor servicii; 

• constituie şi gestionează baze de date relevante în domeniul protecţiei şi 
promovării drepturilor copilului; 

• coordonează activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor strategiei 
naţionale din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; 

• asigură controlul în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei şi 
promovării drepturilor copilului şi modul în care sunt respectate drepturile 
copilului de către instituţiile publice, celelalte persoane juridice şi de persoanele 
fizice, în conformitate cu legislaţia în vigoare; propune instituţiilor competente 
stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, după 
caz, a persoanelor vinovate; 

• propune autorităţilor competente suspendarea ori încetarea activităţilor care pun 
în pericol grav şi iminent sănătatea sau dezvoltarea fizică ori psihică a copilului. 
 
 
 



 
 

291 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Autoritățile administrației publice locale – Consiliul Județean - DGASPC 
• coordonează activitățile de asistență socială și de protecție a familiei și a 

drepturilor copilului la nivelul județului; 
• coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii 

săi desfăşurată la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială; 
• acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor 

comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi 
protecţia copilului; 

• întocmește raportul de evaluare inițială a copilului și familiei acestuia și propune 
stabilirea unei măsuri de protecție specială; 

• organizează în structura proprie, în regim de componente funcționale, fără 
personalitate juridică, servicii de tip rezidențial; 

• monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a 
măsurilor de protecţie specială a copilului; 

• identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul; 
• monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată 

durata acestei măsuri; 
• identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali 

profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură 
formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi 
monitorizează activitatea acestora; 

• acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea 
reintegrării în mediul său familial; 

• reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările 
care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, 
menţinerea, modificarea sau încetarea acestora; 
 

Autoritățile administrației publice locale – Consiliul Județean – Comisia pentru 
protecția copilului 

• se pronunță cu privire la propunerile referitoare la stabilirea unei măsuri de 
protecţie specială a copilului; 

• reevaluează periodic hotărârile privind măsurile de protecţie, pe baza sesizării 
DGASPC; 

• revocă sau înlocuieşte măsura stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care 
au determinat stabilirea acesteia s-au modificat; 

• stabilește încadrarea în grad de handicap și orientarea școlară a copilului; 
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• soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal; 
• soluţionează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluţionarea acestora 

nu este stabilită de lege în competenţa altor instituţii; 
• informează părinţii cu privire la consecinţele plasamentului asupra raporturilor pe 

care le au cu copiii, inclusiv drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copil pe 
durata măsurii plasamentului; 

• stabileşte, în condiţiile legii, cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la 
întreţinerea copilului pentru care s-a decis plasamentul. 
 

Autoritățile administrației publice locale – Consiliul Local – Serviciile publice de 
asistență socială/persoane cu atribuții din aparatul Consiliului Local 

• monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, 
precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi 
sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza fişei de monitorizare; 

• realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; 
• organizează servicii de zi pentru asigurarea prevenirii separării copilului de părinții 

săi; 
• identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii pentru 

prevenirea separării copilului de familia sa; 
• elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi acordă aceste 

servicii, în condiţiile legii; 
• asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra 

drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor 
disponibile pe plan local;  

• vizitează, periodic, la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi 
prestaţii şi urmăresc modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au 
în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;  

• înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri 
de protecţie specială, în condiţiile legii; 

• urmăresc evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi 
exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a 
beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa; 

• colaborează cu DGASPC în domeniul protecţiei copilului şi transmit acesteia toate 
datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;  

• urmăresc punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia 
copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea acţiunilor sau lucrărilor de 
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interes local de către părintele apt de muncă care nu are posibilitatea de a plăti 
contribuția la întreținerea copilului aflat în plasament. 
 
 

 Serviciul public de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu 
dizabilități 

Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare 
prevede în art. 24 lit. h) exercitarea de competențe partajate de către autoritățile 
administrației publice de la nivelul orașelor și comunelor cu autoritățile de la nivelul 
administrației publice centrale cu privire la serviciile de asistență socială cu caracter 
primar pentru persoane cu dizabilități, iar în art. 26 lit. e) exercitarea de competențe 
partajate de către autoritățile administrației publice de la nivelul județelor cu 
autoritățile de la nivelul administrației publice centrale, în ceea ce privește serviciile de 
asistență socială specializate pentru persoane cu dizabilități.  

Potrivit prevederilor art. 32 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, persoanele cu dizabilități beneficiază de servicii sociale acordate la 
domiciliu, în comunitate sau în centre de zi și centre rezidențiale, publice sau private.  

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, cu modificările și completările ulterioare, menționează următoarele tipuri de 
centre și servicii dedicate persoanelor adulte cu dizabilități: centre și servicii dedicate persoanelor adulte cu dizabilități:
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Autoritățile administrației publice competente au obligația de a asigura corelarea 
serviciilor din sistemul de protecție a copilului cu dizabilități cu cele din sistemul de 
protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, astfel încât să se asigure continuitatea 
serviciilor acordate acestor beneficiari.  

În conformitate cu dispozițiile art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, centrele pentru persoane cu dizabilități funcționează ca 
structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea Consiliilor Județene sau al 
Consiliilor Locale ale sectoarelor municipiului București, în structura DGASPC, cu avizul și 
îndrumarea metodologică a ANPD. 

Acordarea serviciilor la domiciliu prin asistent personal se realizează în baza contractului 
individual de muncă încheiat de acesta cu Primăria localității de domiciliu sau de 
reședință a persoanei cu handicap grav. Instruirea asistenților personali este asigurată 
gratuit de către serviciul public de asistență socială, fiind monitorizată de către DGASPC 
și coordonată metodologic de către ANPD. În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) 
din Legea nr. 448/2006, activitatea asistenților personali este controlată periodic de 
către serviciul public de asistență socială, care prezintă semestrial un raport Consiliului 
Local.  

Evaluarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal 
profesionist se realizează de către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte 
cu handicap din cadrul DGASPC, cererile de eliberare a atestatului fiind soluționate de 
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Contractul individual de muncă al 
asistentului personal profesionist se încheie, potrivit dispozițiilor art. 45 alin. (4) din 
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu DGASPC sau cu furnizori de 
servicii sociale privați, acreditați în condițiile legii. Monitorizarea și controlul activității 
de îngrijire și protecție a adulților cu handicap grav și accentuat de către asistentul 
personal profesionist se realizează de către DGASPC.  

Potrivit prevederilor art. 89 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările 
și completările ulterioare, persoanele cu dizabilități sunt admise în centre rezidențiale 
numai în cazul în care asistarea, îngrijirea, recuperarea sau protecția acestora nu se pot 
realiza la domiciliu sau în cadrul centrelor de zi organizate în comunitate.   
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor 
prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările și 
completările ulterioare, facilitățile de tip rezidențial publice sau private, destinate să 
servească persoanelor cu dizabilități, precum și spitalele/secțiile de psihiatrie sunt 
instituții supuse monitorizării Consiliului de monitorizare a implementării Convenției 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Activitatea de monitorizare a Consiliului se 
realizează prin vizite de monitorizare și prin informarea în orice alt mod asupra 
respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități de către instituțiile monitorizate. 

Astfel cum se menționează în art. 91 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale și 
centrale au obligația să organizeze și să dezvolte servicii sociale integrate cu servicii și 
măsuri specifice de stimulare a ocupării, în scopul asigurării evaluării, orientării, formării 
și reconversiei profesionale a persoanelor cu dizabilități.  

Încadrarea în grad și tip de handicap a adulților se face de către Comisia de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap. Președintele Comisiei de evaluare face parte din 
structura de personal a DGASPC, fără a fi funcționar public. Activitatea de secretariat a 
Comisiei este realizată de personal din structura DGASPC. Comisia de evaluare stabilește 
încadrarea în grad și tip de handicap pe baza raportului de evaluare complexă elaborat 
de Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC.  
Principalele atribuții ale entităților implicate în asigurarea furnizării serviciului public de 
protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități sunt următoarele: 

Ministerul Municii și Justiției Sociale 
• Iniţiază şi avizează, după caz, proiectele de acte normative cu impact asupra 

domeniului protecţiei persoanelor cu dizabilităţi; 
• acreditează furnizorii de servicii sociale pentru protecţia persoanelor cu 

dizabilităţi. 

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități 
• coordonează la nivel central activităţile de protecţie şi de promovare a drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi, elaborează politicile, strategiile şi standardele în 
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi asigură 
urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu; 

• elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale, proiecte de politici publice şi strategii sectoriale, acte normative, precum 



 
 

296 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

şi programele de reformă în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi, în conformitate cu convenţiile şi tratatele 
internaţionale la care România este parte; 

• organizează, coordonează şi controlează realizarea măsurilor de protecţie şi 
promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, a strategiei naţionale şi a 
legislaţiei în domeniul dizabilităţii şi coordonează metodologic implementarea 
standardelor specifice de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor 
cu dizabilităţi; 

• este organism responsabil cu supravegherea aplicării prevederilor actelor 
legislative din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi; 

• este Mecanism de coordonare privind implementarea Convenției privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități; 

• avizează, prin Ministerul Muncii și Justiției Sociale, proiectele de acte normative 
cu impact asupra domeniului protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi; 

• elaborează, coordonează şi monitorizează implementarea strategiei naţionale în 
domeniul dizabilităţii, precum şi a planului naţional de acţiune; 

• evaluează necesarul serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi; 
• organizează activitatea de instruire a personalului din cadrul instituţiilor de 

protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, aflate în coordonarea metodologică 
a acesteia, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale; 

• iniţiază şi elaborează metodologii, norme, instrucţiuni şi alte documente necesare 
pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi; 

• avizează strategiile judeţene privind dezvoltarea de servicii sociale, planurile de 
acţiune ale acestora şi planurile de restructurare a centrelor rezidenţiale publice 
pentru persoane adulte cu dizabilităţi; 

• realizează tematici de instruire a personalului din cadrul instituţiilor publice de 
asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, aflate în coordonare 
metodologică, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, precum 
şi tematica de instruire a asistenţilor personali; 

• autorizează unităţile protejate, monitorizează respectarea condiţiilor de 
autorizare analizând rapoartele anuale de activitate ale acestora; 

• colectează, prelucrează şi diseminează date statistice în domeniul dizabilităţii; 
• iniţiază, implementează şi evaluează proiectele cu finanţare externă în domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; 
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• participă în calitate de partener la diverse proiecte şi programe, cu finanţare 
naţională şi internaţională, în domeniul său de activitate; 

• elaborează, implementează şi monitorizează sistemul de evaluare a persoanelor cu 
dizabilităţi; 

• elaborează metodologii, norme şi proceduri de lucru, instrumente de evaluare şi 
de monitorizare necesare organizării şi funcţionării sistemului de protecţie şi 
promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; 

• analizează documentaţia aferentă îndeplinirii condiţiilor de studii de către 
asistentul personal şi supune spre aprobare/neaprobare derogarea de la condiţiile 
de studii, la propunerea asistentului social, conform legii; 

• colaborează cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi cu alte 
instituţii şi autorităţi implicate în integrarea profesională a persoanelor cu 
dizabilităţi, în vederea creşterii ratei de angajare în rândul persoanelor cu 
dizabilităţi; 

• acordă aviz de înfiinţare şi funcţionare, potrivit Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,, pentru centrele publice pentru persoanele 
cu dizabilităţi; 

• efectuează controale în cadrul centrelor publice pentru persoanele cu dizabilităţi 
în vederea evaluării serviciilor prestate persoanelor cu dizabilităţi; 

• controlează modul de respectare a reglementărilor legale în vigoare în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; 

• colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, 
care au vârsta până în 18 ani; 

• întocmeşte studii şi cercetări în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a 
resurselor economico-financiare, destinate susţinerii acţiunilor de protecţie şi 
promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi creşterii eficienţei în 
gestionarea acestor resurse; 

• coordonează metodologic şi monitorizează activitatea de evaluare complexă şi pe 
cea de încadrare în grad şi tip de handicap; 

• organizează şi derulează activităţi de standardizare, atestare a nivelurilor de 
calitate, încadrare în clase de calitate şi de acreditare pentru serviciile sociale din 
domeniul dizabilităţii, în condiţiile legii; 

• propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor cu 
activitate în domeniul dizabilităţii. 
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ANPD – Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
• emite decizii de admitere sau respingere a contestațiilor formulate în condiţiile 

legii, la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, eliberate de Comisiile 
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

• coordonează metodologic și monitorizează activitatea de evaluare și încadrare în 
grad și tip de handicap desfășurată în cadrul Serviciilor de evaluare complexă și al 
Comisiilor de evaluare în ceea ce privește respectarea procedurii de evaluare, 
respectarea prevederilor privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare, 
respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea 
în grad de handicap, respectarea de către structurile cu atribuţii în evaluare şi 
încadrare a instrucţiunilor emise, punerea în aplicare a deciziilor de respingere cu 
propunere de efectuare a unei noi evaluări, emise de Comisia superioară; 

• elaborează, după caz, instrucţiuni metodologice în scopul clarificării şi aplicării 
unitare la nivel naţional a criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se 
stabileşte încadrarea în grad de handicap; 

• se autosesizează şi întreprinde demersurile prevăzute de lege în cazul în care 
constată abateri repetate de la prevederile legale cu privire la evaluarea şi 
încadrarea în grad şi tip de handicap; 

• monitorizează activitatea de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap 
desfăşurată la nivelul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, 
prin colectarea structurată a informaţiilor din cadrul procesului de soluţionare a 
contestaţiilor sau de reevaluare şi analiza acestora; 

• participă, prin membrii acesteia, atunci când este nominalizată, la acţiuni comune 
de control pe teme vizând evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap a 
persoanelor adulte; 

• emite decizii de reevaluare, de încadrare în grad şi tip de handicap, sau de 
neîncadrare în grad şi tip de handicap, în cazul reevaluării persoanelor adulte cu 
handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma 
unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei 
sociale şi persoanelor vârstnice sau ca urmare a autosesizării; 

• emite decizii de de anulare, decizie de anulare şi încadrare în grad şi tip de 
handicap, sau de de anulare şi neîncadrare în grad de handicap în conformitate cu 
sentințele civile definitive. 
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ANPD – Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap 
• emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca 

obiect protecţia persoanelor cu handicap, iniţiate de Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Dizabilități sau de alte autorităţi competente; 

• analizează problematica protecţiei persoanelor cu handicap şi propune măsuri 
privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestora; 

• sesizează organele competente cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. 
 

Consiliul de monitorizare a implementării Convenției 
• examinează în mod regulat respectarea exercitării drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi în cadrul instituţiilor supuse monitorizării; 
• face recomandări cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 

aflate în instituţiile supuse monitorizării şi monitorizează implementarea acestora 
de către entităţile publice sau private care au atribuţii în acest sens; 

• verifică legalitatea prezenţei persoanelor cu dizabilităţi în instituţiile supuse 
monitorizării; 

• sesizează de îndată organele judiciare competente ori de câte ori există indicii că 
încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi a fost făcută prin fapte de natură 
penală şi poate face plângere, dacă este cazul, împotriva soluţiilor de neurmărire 
sau netrimitere în judecată; 

• sesizează autoritatea competentă legal să dispună sancţiuni disciplinare sau 
contravenţionale ori să suspende, să retragă şi să anuleze acreditarea instituţiilor 
supuse monitorizării, în cazurile de încălcare a drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi; 

• primeşte şi analizează notificările de deces transmise conform legii de către 
instituţiile supuse monitorizării; 

• urmăreşte dacă în cazurile de deces al persoanelor cu dizabilităţi instituţiile 
supuse monitorizării sesizează organele judiciare în vederea efectuării autopsiei 
medico-legale, potrivit legii; 

• facilitează implicarea şi participarea pe deplin a societăţii civile, în special a 
persoanelor cu dizabilităţi şi a organizaţiilor care le reprezintă, la procesul de 
monitorizare pe care îl organizează; 

• facilitează accesul, anunţat sau inopinat, al reprezentanţilor organizaţiilor 
neguvernamentale în instituţiile supuse monitorizării, în scopul monitorizării 
respectării drepturilor lor; 
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• colaborează, ori de câte ori este necesar, cu instituţia Avocatul Poporului, ca 
autoritate naţională desemnată pentru prevenirea torturii şi tratamentelor 
inumane şi degradante; 

• colaborează, ori de câte ori este necesar, cu Punctele de contact, în scopul 
îndeplinirii de către acestea a rolului care le revine prin Convenţie şi prin prezenta 
lege. 
 

Autoritățile administrației publice locale – Consiliul Județean - DGASPC 
• evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă 

socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap, şi 
supraveghează activitatea acestor asistenţi; 

• sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor 
cu handicap; 

• asigură serviciile administrative şi de secretariat ale Comisiei pentru protecţia 
copilului, respectiv ale Comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu 
handicap; 

• eliberează legitimațiile pentru transportul urban cu mijloace de transport în 
comun de suprafață pentru persoanele cu dizabilități; 

• gestionează contractele privind angajamentul de plată a dobânzii încheiate de 
ANDP pentru credite a căror dobândă se suportă din bugetul de stat; 

• gestionează procedurile legate de opțiunea adultului cu handicap vizual grav 
pentru asistent personal sau indemnizație de însoțitor; 

• încheie contractul individual de muncă cu asistentul personal profesionist și 
monitorizează și controlează activitatea acestuia; 

• Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap elaborează 
raportul de evaluare complexă; 

• Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap realizează 
reevaluarea conform deciziei de reevaluare emise de Comisia superioară de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

• acordă consiliere şi sprijin pentru asistenții personali profesioniști; 
• înființează și organizează în structura proprie centrele publice pentru persoane cu 

dizabilități; 
• pune în executare deciziile emise de Comisia superioară de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap. 
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Autoritățile administrației publice locale – Consiliul Județean – DGASPC – Comisia de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

• stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi perioada de valabilitate a 
certificatului, după caz, data ivirii handicapului, orientarea profesională a 
adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complexă elaborat de 
serviciul de evaluare complexă; 

• stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii; 
• revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă 

împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat; 
• soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal 

profesionist; 
• informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la 

măsurile de protecţie stabilite şi obligaţiile ce le revin; 
• promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le 

întreprinde. 
 

Autoritățile administrației publice locale – Consiliul Local – Serviciile publice de 
asistență socială 

• identifică și soluționează problemele sociale ale comunității din domeniul 
protecției persoanelor cu dizabilități; 

• dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alți 
reprezentanți ai societății civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor 
sociale, în funcție de realitățile locale, pentru persoanele cu dizabilități; 

• asigură sprijin pentru persoanele cu dizabilități prin realizarea unei rețele 
eficiente de asistenți personali şi îngrijitori la domiciliu; 

• sprijină activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu dizabilități; 
• asigură amenajările teritoriale şi instituţionale necesare, astfel încât să fie permis 

accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități; 
• efectuează controale periodice cu privire la activitatea asistenților personali. 

 
Autoritățile administrației publice locale – Primar 

• asigură încheierea contractelor individuale de muncă cu asistenții personali.  
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 Serviciul public de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane 

Din analiza prevederilor Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului 
de persoane, cu modificările și completările ulterioare rezultă exercitarea de 
competențe partajate în ceea ce privește protecția și asistența victimelor traficului de 
persoane de către autoritățile administrației publice centrale cu autoritățile 
administrației publice de la nivel județean și de la nivelul orașelor și municipiilor.  

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane are rolul de a coordona, evalua şi 
monitoriza, la nivel naţional, aplicarea politicilor în domeniul luptei împotriva traficului 
de persoane de către instituţiile publice, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi 
asistenţei acordate victimelor acestuia. La nivel teritorial, ANITP dispune de 15 centre 
regionale, fără personalitate juridică, prin intermediul cărora realizează evaluarea 
inițială a situației victimelor traficului de persoane, pentru identificarea nevoilor de 
asistență specializată. 

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane asigură victimelor suportul psihologic 
și asistența necesare integrării sau reintegrării sociale, în cooperare cu alte entități 
active în domeniu.  

Potrivit prevederilor art. 27^2 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională 
împotriva Traficului de Persoane monitorizează funcționarea Mecanismului naţional de 
identificare şi referire a victimelor traficului de persoane, aprobat prin Ordinul nr. 
335/2007, cu rol în îmbunătățirea accesului victimelor traficului de persoane la serviciile 
de asistență și protecție. Strategia națională împotriva traficului de persoane pentru 
perioada 2012-2016, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1142/2012 privind 
aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-
2016, a Planului naţional de acţiune 2012-2014 şi a Planului naţional de acţiune 2015-
2016 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru 
perioada 2012-2016 menționează ca indicator pentru Obiectivul general 2 - 
Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane 
în vederea reintegrării sociale elaborarea unui act normativ pentru modificarea 
Mecanismului. 

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,  
menționează în art. 63 ca servicii sociale destinate victimelor traficului de persoane 
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centrele rezidențiale cu găzduire pe perioadă determinată care asigură asistenţă, 
îngrijire şi protecţie, centrele de zi care asigură în principal informare, consiliere, 
sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale și serviciile 
acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, 
consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială. 

În acest sens, Nomenclatorul serviciilor sociale include următoarele tipuri de centre: 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 32 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare, centrele 
de asistență și protecție a victimelor asigură cazarea temporară a acestora, la cerere, 
pentru cel mult 90 de zile, durata cazării putând fi prelungită prin hotărâre a Consiliului 
Județean. Centrele funcționează în subordinea a nouă Consilii Județene, respectiv 
Consiliile Județene Arad, Botoşani, Galaţi, Giurgiu, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Satu Mare şi 
Timiş. Noi centre pot fi înființate la nivel județean, în condițiile art. 32 alin. (11) din 
legea specială.  

Locuințele protejate sunt organizate și funcționează în subordinea Direcțiilor Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului. În cadrul DGASPC sunt înființate servicii de 
asistență pentru victimele adulte ale traficului de persoane. 

Conform art. 34 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane, cu modificările și completările ulterioare, în vederea aprobării regulamentelor 
de organizare și funcționare a centrelor și locuințelor protejate de către Consiliul 
Județean este necesară consultarea ANITP. De remarcat este faptul că regulamentele-
cadru de organizare și funcționare aplicabile sunt reglementate de Hotărârea Guvernului 
nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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Pentru victimele cazate temporar în centre, Consiliul Local în a cărui rază teritorială 
funcționează centrul asigură prin asistenți sociali servicii de informații și consiliere legate 
de facilitățile asigurate prin lege persoanelor marginalizate social. Totodată, Agențiile 
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează pentru victimele cazate 
programe speciale de formare profesională de scurtă durată.  

Principalele atribuții ale autorităților implicate în asigurarea furnizării serviciului de 
asistență și protecție a victimelor traficului de persoane sunt următoarele: 

Autorități ale administrației publice centrale - Ministere 
• Ministerul Afacerilor Interne organizează la nivel de direcție Agenția Națională 

împotriva Traficului de Persoane; 
• Ministerul Afacerilor Interne asigură protecția fizică a victimelor traficului de 

persoane și îndrumarea acestora către instituțiile specializate, prin personal 
special instruit de la toate punctele de trecere a frontierei României; 

• Ministerul Muncii și Justiției Sociale elaborează şi aplică, prin structurile 
specializate, măsuri speciale de integrare pe piaţa muncii a persoanelor cu risc 
ridicat de a fi traficate, iar prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 
Muncă și structurile deconcentrate ale acesteia dezvoltă programe de informare 
privind piața muncii și drepturile angajaților, programe de formare profesională și 
respectiv acordă servicii de formare profesională; 

• Ministerul Afacerilor Externe contribuie la elaborarea metodologiei de repatriere a 
cetățenilor români victime ale traficului de persoane, asigură transportul 
victimelor în țară și desfășoară activități de informare.  

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane 
• elaborează, pe baza propunerilor instituţiilor cu atribuţii în domeniu, proiectul 

Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane; 
• monitorizează şi evaluează activităţile desfăşurate de instituţiile publice cu 

atribuţii în domeniul traficului de persoane, în raport cu obiectivele prevăzute în 
planurile de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale; 

• asigură coordonarea activităţilor de colaborare desfăşurate de instituţiile publice 
cu organizaţiile neguvernamentale pentru realizarea obiectivelor din Strategia 
naţională; 
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• elaborează proiectele standardelor naţionale în domeniu, împreună cu instituţiile 
publice şi organizaţiile neguvernamentale implicate, pe care le supune aprobării 
Guvernului, în condiţiile legii; 

• stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului traficului de 
persoane; 

• colectează, stochează, procesează şi analizează date şi informaţii cu caracter 
personal şi statistic în domeniul său de competenţă; 

• efectuează studii şi cercetări privind diagnoza şi evoluţia fenomenului traficului de 
persoane; 

• facilitează schimbul de date şi informaţii cu caracter statistic între instituţiile cu 
competenţe în domeniu, din ţară şi din străinătate; 

• formulează propuneri pentru modificarea şi completarea legislaţiei în domeniu; 
• elaborează răspunsurile la chestionare, precum şi rapoartele de ţară în domeniul 

traficului de persoane; 
• dezvoltă programe proprii pentru realizarea activităţilor de prevenire a traficului 

de persoane şi de acordare a asistenţei victimelor traficului de persoane şi 
sprijină, la cerere, programele în derulare; 

• întocmeşte în colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, 
pe baza datelor furnizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, Raportul 
anual privind evoluţia traficului de persoane, care se supune spre aprobare 
Guvernului, şi formulează recomandări instituţiilor cu atribuţii în domeniu cu 
privire la dezvoltarea politicilor antitrafic; 

• elaborează şi fundamentează programe de interes naţional privind prevenirea 
traficului de persoane şi asistenţa acordată victimelor acestuia în vederea 
reintegrării sociale; 

• gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru 
finanţarea programelor din domeniul său de activitate; 

• sprijină activitatea de informare privind drepturile persoanelor, victime ale 
traficului, atât în ţară, cât şi în străinătate; 

• sprijină, la cerere, instituţiile publice pentru obţinerea resurselor necesare 
desfăşurării activităţilor specifice şi furnizează, la cerere, date statistice necesare 
planificării activităţilor proprii pentru reducerea fenomenului traficului de 
persoane; 

• desfăşoară activităţi de cooperare internaţională în domeniul său de competenţă, 
monitorizează şi evaluează activităţile de cooperare internaţională desfăşurate de 
instituţiile publice în conformitate cu obiectivele Strategiei naţionale; 
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• asigură reprezentarea în grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, 
precum şi în organizaţii internaţionale în domeniul de competenţă, sub 
coordonarea structurii de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne. 

 
Autoritățile administrației publice locale  

• Consiliul Județean organizează în subordine centre de asistență și protecție a 
victimelor traficului de persoane; 

• Consiliul Județean aprobă regulamentele de organizare și funcționare a centrelor 
și locuințelor protejate, cu consultarea ANITP; 

• Consiliul Județean aprobă prelungirea duratei cazării în centre și locuințe 
protejate; 

• DGASPC organizează în subordine locuințe protejate precum și servicii de asistență 
pentru victimele adulte ale traficului de persoane; 

• Consiliul Local asigură servicii de informare și consiliere a victimelor cazate în 
centre; 

• Consiliul Local asigură aplicarea criteriilor de prioritate la repartizarea unei 
locuințe sociale. 

 Serviciul public de administrare a beneficiilor de asistență socială 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), este o instituţie publică cu 
personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, 
constituită în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și 
completările ulterioare.  

ANPIS este organizată şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti. ANPIS aplică politicile şi strategiile din 
sistemul naţional al beneficiilor de asistenţă socială şi al serviciilor sociale elaborate de 
MMFPS. 

ANPIS are ca scop administrarea şi gestionarea într-un sistem unitar de plată a 
beneficiilor de asistenţă socială şi a altor programe privind servicii sociale susţinute de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, realizarea de 
activităţi de evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale, precum şi controlul măsurilor 
de asistenţă socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori 
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permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a 
persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor, realizate de autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale şi de alte persoane fizice şi juridice.  

ANPIS asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii agenţiilor judeţene pentru 
plăţi şi inspecţie socială şi a municipiului Bucureşti denumite în continuare agenţii 
teritoriale, care sunt organizate şi funcţionează ca servicii publice deconcentrate cu 
personalitate juridică, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de 
activitate şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii. 
 

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare, cererea, însoţită de documentele justificative, se 
depune şi se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază 
teritorială domiciliază, îşi are reşedinţa sau, după caz, locuieşte/trăieşte familia ori 
persoana singură care solicită unul sau mai multe beneficii de asistenţă socială. 

Pentru beneficiile de asistenţă socială plătite din bugetul de stat, cererea, certificată de 
primar, se transmite până pe data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, la 
structura sau, după caz, la serviciul deconcentrat din subordinea plătitorului dreptului, 
pe bază de borderou. 

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează de către autorităţile 
administraţiei publice centrale sau locale, în funcţie de tipul şi natura beneficiului de 
asistenţă socială, pe baza documentelor doveditoare ce însoţesc cererea, a informaţiilor 
furnizate de celelalte baze de date deţinute de autorităţi ale administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi a altor proceduri stabilite de lege. 

Pentru realizarea obiectivelor sale privind beneficiile de asistenţă socială şi programele 
de servicii sociale, ANPIS îndeplineşte următoarele atribuţii: 

▪ urmăreşte şi asigură aplicarea corectă, unitară şi nediscriminatorie a legislaţiei 
privind sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale;  

▪ elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul său de 
competenţă şi le înaintează MMFPS pentru promovare;  

▪ stabileşte procedurile administrative privind acordarea beneficiilor de asistenţă 
socială, administrarea şi implementarea programelor privind serviciile sociale de 
către agenţiile teritoriale şi elaborează instrucţiuni privind gestionarea beneficiilor 
de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale;  
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▪ fundamentează şi propune MMFPS proiectul de buget, ce include fonduri pentru 
plata beneficiilor de asistenţă socială şi susţinerea programelor privind servicii 
sociale, precum şi pentru funcţionarea ANPIS;  

▪ administrează şi gestionează bugetul propriu, organizează şi asigură plata 
beneficiilor de asistenţă socială;  

▪ administrează şi gestionează patrimoniul propriu;  
▪ prezintă MMFPS raportul de execuţie bugetară a bugetului alocat;  
▪ negociază şi încheie convenţii cu instituţii financiare, în vederea efectuării plăţilor 

beneficiilor de asistenţă socială, în baza mandatului acordat de ordonatorul 
principal de credite; 

▪ elaborează rapoarte şi analize pentru fundamentarea politicilor şi programelor în 
domeniul beneficiilor de asistenţă socială şi al serviciilor sociale şi le transmite 
Ministerului Muncii; 

▪ elaborează indicatorii statistici aferenţi domeniului său de competenţă;  
▪ asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor 

de asistenţă socială şi administrează, conform legii, Registrul electronic unic al 
serviciilor sociale;  

▪ monitorizează şi asigură controlul asupra modului de acordare a beneficiilor de 
asistenţă socială;  

▪ asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al 
calităţii în domeniul său de activitate;  

▪ organizează activităţi de informare a cetăţenilor cu privire la dreptul acestora la 
beneficiile de asistenţă socială;  

▪ asigură îndrumarea metodologică a agenţiilor teritoriale cu privire la modul de 
aplicare a dispoziţiilor legale în domeniu, cu respectarea politicilor sociale 
elaborate de Ministerul Muncii; 

▪ îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg 
din reglementările privind beneficiile de asistenţă socială;  

▪ asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, în condiţiile legii;  
▪ asigură reprezentarea în relaţiile cu organismele similare din străinătate şi cu alte 

instituţii publice şi organizaţii interne şi internaţionale din domeniul său de 
activitate, la solicitarea Ministerului Muncii; 

▪ asigură pentru activitatea proprie dezvoltarea, mentenanţa şi protecţia sistemelor 
automatizate de calcul şi înregistrare, în special în funcţie de evoluţiile 
tehnologice; 

▪ asigură gestiunea bazelor naţionale de date referitoare la sistemul de informaţii 
privind beneficiile de asistenţă socială;  
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▪ garantează securitatea şi integritatea sistemului de informaţii, precum şi 
confidenţialitatea informaţiilor şi a datelor cu caracter personal, în conformitate 
cu prevederile legii;  

▪ aplică prevederile tratatelor internaţionale în domeniu la care România este 
parte, inclusiv ansamblul reglementărilor comunitare în domeniu, şi colaborează 
cu instituţii similare din Uniunea Europeană;  

▪ negociază, potrivit mandatului acordat de Ministerul Muncii, acorduri bilaterale cu 
organisme din alte state, în domeniul său de competenţă;  

▪ realizează selecţia, stabileşte planul de formare profesională continuă a 
personalului propriu şi este responsabilă de punerea lui în aplicare. 

Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 
comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii 
privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale. 

Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 
comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii 
privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale. 

În domeniul administrării şi acordării beneficiilor de asistenţă socială, autorităţile 
administraţiei publice locale au următoarele atribuţii principale: 

• asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de 
asistenţă socială; 

• pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează 
colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale; 

• verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă 
socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin 
hotărâre a consiliului local, şi pregătesc documentaţia necesară în vederea 
stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială; 

• întocmesc dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de 
modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din 
bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare; 

• comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care 
sunt îndreptăţiţi, potrivit legii; 
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• urmăresc şi răspund de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi 
beneficiarii beneficiilor de asistenţă socială; 

• efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de 
risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate a membrilor 
comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, propun măsuri adecvate în 
vederea sprijinirii acestor persoane; 

• realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială 
administrate; 

• elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor 
de asistenţă socială. 

 Serviciul public de protecție a persoanelor vârstnice 

Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare 
prevede în art. 21 lit. j) exercitarea de competențe exclusive de către autoritățile 
administrației publice de la nivelul comunelor și orașelor privind serviciile de asistență 
socială cu caracter primar pentru persoanele vârstnice, iar în art. 24 lit. h^1) și art. 26 
lit. e^1), exercitarea de competențe partajate de către autoritățile administrației 
publice locale de la nivelul orașelor și comunelor și, respectiv, județelor, cu autoritățile 
de la nivelul administrației publice centrale în ceea ce privește serviciile sociale pentru 
persoanele vârstnice.  

De remarcat este faptul că, potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ancheta socială pe baza Grilei naționale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice poate fi realizată și de către asistenți sociali din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de la nivelul județului, iar activitățile 
de identificare a nevoii sociale individuale se circumscriu serviciilor sociale cu caracter 
primar. 
 

Potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciile comunitare 
de consiliere, în vederea prevenirii marginalizării sociale și pentru reintegrare socială se 
acordă de către asistenți sociali, fără plata unei contribuții. De asemenea, serviciile 
comunitare asigurate la domiciliu privind îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării 
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sociale şi sprijinirea pentru reintegrarea socială, consiliere juridică şi administrativă, 
sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente, îngrijirea locuinţei şi gospodăriei, 
ajutor pentru menaj, prepararea hranei, precum și cele socio-medicale legate de jutorul 
pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacităţilor fizice şi psihice, adaptarea 
locuinţei la nevoile persoanei vârstnice şi antrenarea la activităţi economice, sociale şi 
culturale, precum şi îngrijirea temporară în centre de zi, aziluri de noapte sau alte 
centre specializate se acordă fără plata contribuției persoanelor vârstnice care, evaluate 
potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, nu au venituri.  

Serviciile medicale, constând în consultaţii şi îngrijiri medicale la domiciliu sau în 
instituţii de sănătate, consultaţii şi îngrijiri stomatologice, administrarea de 
medicamente, acordarea de materiale sanitare şi de dispozitive medicale se acordă 
potrivit reglementărilor legale privind asigurările sociale de sănătate. 

Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu, cu excepția serviciilor 
medicale, sunt organizate de către autoritățile administrației publice locale prin 
serviciile publice de asistență socială, în mod direct, sau prin intermediului altor 
furnizori publici și privați acreditați cu care încheie convenții de parteneriat sau 
contracte de servicii sociale. Consiliile Locale pot angaja personal de îngrijire cu 
fracțiuni de normă sau normă întreagă pentru asigurarea îngrijirii la domiciliu a persoanei 
vârstnice aflate în situație de dependență socio-medicală, cu respectarea criteriilor 
stabilite de standardele de calitate aplicabile în domeniu.  

Cu luarea în considerare a criteriilor de prioritate prevăzute de art. 16 alin. (2) din Legea 
nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu titlu de excepție poate fi dispusă măsura de 
îngrijire a persoanei vârstnice în cămine pentru persoane vârstnice. Acestea sunt definite 
ca instituții de asistență socială cu personalitate juridică, înființate, organizate și 
finanțate potrivit dispozițiilor Legii nr. 17/2001 privind ratificarea Convenţiei europene 
pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane fata de aplicaţiile 
biologiei şi medicinei, Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, semnată la 
Oviedo la 4 aprilie 1997, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru 
protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane fata de aplicaţiile biologiei şi 
medicinei, referitor la interzicerea clonării fiinţelor umane, semnat la Paris la 12 
ianuarie 1998, în vederea asigurării serviciilor de îngrijire pe perioadă nedeterminată, în 
sistem rezidențial.  
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Tipurile de servicii sociale și de centre pentru persoane vârstnice prevăzute de 
Nomenclatorul serviciilor sociale sunt următoarele: 

 

Principalele atribuții ale autorităților implicate în asigurarea furnizării serviciului public 
de protecție a persoanelor vârstnice sunt următoarele: 

Ministerul Municii și Justiției Sociale 
• elaborează şi avizează cadrul legislativ în domeniul protecţiei persoanelor 

vârstnice; 
• elaborează şi monitorizează strategiile naţionale privind persoanele vârstnice şi 

programele naţionale privind dezvoltarea populaţiei, în contextul îmbătrânirii 
demografice; 

• monitorizează aplicarea, la nivel naţional, a Strategiei regionale europene de 
implementare a planului internaţional de acţiune privind îmbătrânirea, precum şi 
a Planului de acţiune privind îmbătrânirea, adoptat la Madrid în anul 2002, şi 
elaborează rapoartele naţionale; 

• asigură funcţionarea secretariatului tehnic al Comisiei naţionale pentru populaţie 
şi dezvoltare; 

• asigură reglementarea, coordonarea, planificarea, monitorizarea şi evaluarea 
politicilor şi măsurilor din domeniul îmbătrânirii active şi sprijină promovarea 
conceptului de îmbătrânire activă; 
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• elaborează politici şi programe privind domeniul îngrijirii de lungă durată, inclusiv 
în vederea creării sistemului unificat al îngrijirii de lungă durată. 
 

Autoritățile administrației publice locale  
• DGASPC realizează la nivel județean și la nivelul sectoarelor municipiului 

Bucureşti, măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor 
vârstnice; 

• DGASPC asigură la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă 
socială în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice; 

• DGASPC sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil 
persoanelor vârstnice; 

• DGASPC asigură îndrumarea metodologică și coordonarea activității de specialitate 
realizate în cadrul căminelor pentru persoane vârstnice; 

• Serviciile publice de asistență socială realizează la nivel local măsurile de 
asistenţă socială în domeniul protecției persoanelor varstnice; 

• Serviciile publice de asistență socială identifică şi soluționează problemele sociale 
ale comunităţii din domeniul protecției persoanelor varstnice; 

• estimează anual numărul persoanelor vârstnice dependente care necesită sprijin 
pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice; 

• estimează numărului persoanelor vârstnice care nu primesc ajutor pentru 
îndeplinirea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice din partea îngrijitorilor 
informali şi voluntari; 

• elaborează indicatorilor de eficienţă cost/beneficiu; 
• monitorizează și evaluează activitățile sociale și socio-medicale prevăzute de lege.  

 
 

 Serviciul public de protecție persoanelor fără adăpost 

Astfel cum rezultă din dispozițiile art. 58 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale au 
competențe exclusive în ceea ce privește asigurarea serviciului public de protecție a 
persoanelor fără adăpost.  

Pentru anumite categorii de persoane fără adăpost, respectiv copiii străzii, persoanele 
vârstnice singure sau fără copii și persoanele cu dizabilități care trăiesc în stradă, 
autoritățile administrației publice locale au obligația de a înființa pe raza lor teritorială 
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servicii sociale adaptate nevoilor acestora. Totodată, autoritățile administrației publice 
locale au obligația de a organiza adăposturi de urgență pe timp de iarnă pentru 
persoanele care trăiesc în stradă.  

Potrivit prevederilor art. 59 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările 
și completările ulterioare, serviciile sociale destinate persoanelor fără adăpost pot fi 
acordate prin echipe mobile de intervenție în stradă sau servicii de tip ambulanță 
socială, în adăposturi de noapte și în centre rezidențiale cu găzduire pe perioadă 
determinată.  

De asemenea, autoritățile administrației publice locale pot înființa centre 
multifuncționale care asigură condiții de locuit și de gospodărire pe perioadă 
determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului, în vederea 
prevenirii și combaterii riscului ca aceștia să devină persoane fără adăpost.  

Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, 
menționează următoarele tipuri de servicii și centre: 

 

Principalele atribuții ale autorităților administrației publice locale includ, printre altele,  
evaluarea situației socio-economice a persoanei, identificarea nevoilor și a resurselor 
acesteia, evaluarea și monitorizarea măsurilor de asistență socială de care beneficiază 
persoana, precum și a respectării drepturilor acesteia, realizarea evidenței beneficiarilor 
de măsuri de asistență socială, înființarea și organizarea de servicii sociale, în funcție de 
nevoi și de numărul de potențiali beneficiari.  
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 Serviciul public de protecție a persoanelor cu diferite adicții 

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, cu modificările și completările ulterioare, prevede în cuprinsul Regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, prevăzute în anexele nr. 1-4 la 
Nomenclator, atribuţiile persoanelor responsabile de funcţionarea fiecărui tip de serviciu 
social. 

Servicii sociale cu cazare: 
- Centre rezidenţiale de reabilitare socială pentru adicţii 
- Centre rezidenţiale de tip comunitate terapeutică 

Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
• asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de 

personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare 
pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu 
respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
codului muncii etc.; 

• elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă 
furnizorului de servicii sociale; 

• propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire 
şi perfecţionare; 

• colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte 
structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a 
îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii 
serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care sa 
răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

• întocmeşte raportul anual de activitate; 
• asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii 

serviciului/centrului; 
• propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi 

a numărului de personal; 
• desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
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• ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, 
referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe 
care îl conduce; 

• răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul 
serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să 
conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează 
propuneri în acest sens; 

• organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru 
şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; 

• reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, 
cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară 
şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

• asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de 
asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte 
instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în 
comunitate, în folosul beneficiarilor; 

• numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în 
condiţiile legii; 

• întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 

• asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, 
cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi 
funcţionare; 

• asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor 
sociale; 

• alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

Consiliul consultativ este o structură care asigură: 
a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat şi obţinut 

licenţa de funcţionare a serviciului/centrului, a respectării standardelor minime 
de calitate; 

b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce 
priveşte funcţionarea centrului. 

Consiliul consultativ este compus din reprezentant/reprezentanţi ai furnizorului de 
servicii sociale şi reprezentant/reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor acordate în 
cadrul centrului, aleşi în mod democratic. 
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Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
• participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a 

aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia 
obiectelor de inventar de uz personal, amenajare etc.); 

• analizează activităţile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de 
îmbunătăţire a acestora; 

• după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor 
acordate unei persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat 
clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat 
care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate 
pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului. 

Atribuţii ale personalului de specialitate: 
• asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu 

respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a 
prezentului regulament; 

• colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; 
identificării de resurse etc.; 

• monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
• sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa 

beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament 
etc.; 

• întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
• face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii 

serviciului şi respectării legislaţiei; 
• alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

Servicii sociale fără cazare: 
- Centre de zi pentru prevenire, evaluare şi consiliere antidrog 
- Centre de zi de integrare- reintegrare socială 
- Centre de zi pentru asistenţa integrată a adicţiilor  
- Centre de zi pentru reducerea riscurilor asociate consumului de droguri 

Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
• asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de 

personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare 
pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu 
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respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
codului muncii etc.; 

• elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă 
furnizorului de servicii sociale; 

• propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 

• colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri 
ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii 
permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum 
şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 

• întocmeşte raportul anual de activitate; 
• asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii 

serviciului/centrului; 
• propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 

numărului de personal; 
• desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
• ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare 

la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl 
conduce; 

• răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul 
serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să 
conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează 
propuneri în acest sens; 

• organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi 
a regulamentului de organizare şi funcţionare; 

• reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate, precum şi în justiţie; 

• asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice 
locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul 
beneficiarilor; 

• numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile 
legii; 
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• întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 

• asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi 
funcţionare; 

• asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor 
sociale; 

• alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

Atribuţii ale personalului de specialitate: 
• asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu 

respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a 
prezentului regulament; 

• colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, 
identificării de resurse; 

• monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
• sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa 

beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
• întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
• face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii 

serviciului şi respectării legislaţiei; 
• alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.  

Servicii de intervenţie în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite 
adicţii, victime ale violenţei în familiei, victime ale dezastrelor naturale 

- Echipă mobilă 
- Ambulanţă socială 

Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
• asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de 

personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare 
pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu 
respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
codului muncii etc.; 
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• elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă 
furnizorului de servicii sociale; 

• propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 

• colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri 
ale societăţii civile la acţiuni care vizează ameliorarea asistenţei sociale a 
grupurilor vulnerabile; 

• răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul 
serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să 
conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri 
în acest sens; 

• organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 

• întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului; 
• asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor 

sociale, după caz; 
• alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

Atribuţii ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de 
intervenţie: 

• asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu 
respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a 
prezentului regulament; 

• colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, 
identificării de resurse; 

• monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
• întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
• alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 Servicii sociale pentru persoanele private de libertate 

Competențele legate de serviciile sociale pentru persoanele private de libertate se 
exercită la nivel central prin Administrația Națională a Penitenciarelor și prin 
penitenciare, centre educative și centre de detenție.  
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În conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare, persoanele private de libertate, aflate în 
custodia sistemului penitenciar, beneficiază gratuit de servicii sociale de consiliere 
educațională, socială și psihologică, acordate la nivelul unităților de deținere, în sistem 
integrat cu activitățile și programele educative, psihologice și de asistență socială, de 
instruire școlară și formare profesională desfășurate în cadrul acestora. Serviciile de 
educație, consiliere psihologică și asistență socială se furnizează de către personalul 
specializat al unităților de deținere, cu participarea consilierilor de probațiune ori a 
furnizorilor publici sau privați de servicii sociale. Totodată, pe perioada detenției, 
persoanele private de libertate pot beneficia de consiliere privind accesarea serviciilor 
sociale existente în comunitatea în care vor avea domiciliul sau reședința după liberare.  

Potrivit prevederilor art. 89 din Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare persoană condamnată se 
realizează o evaluare multidisciplinară, din perspectivă educațională, psihologică și 
socială, pe baza căreia se elaborează planul individualizat de evaluare și intervenție 
educativă și terapeutică. Persoanele condamnate sunt incluse în activitățile recomandate 
în Planul individualizat ținând cont de nevoile identificate, regimul de executare a 
pedepsei privative de libertate și momentul traseului execuțional.  

Ordinul Ministerului Justiției nr. 2199/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 
condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, 
de consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare stabilește cadrul de 
organizare și desfășurare a demersurilor educative, de asistenţă psihologică şi socială 
derulate cu persoanele private de libertate din unităţile penitenciare subordonate 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Articolul 5 din actul normativ menționează 
menționează organizarea și derularea activităților educative, culturale, terapeutice, de 
consiliere psihologică și asistență socială pe baza standardelor naționale în domeniul 
educației, asistenței psihologice și sociale a persoanelor private de libertate, stabilite 
prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Aceste 
activități se desfășoară de către personalul sectorului reintegrare socială.  

Direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor elaborează 
sau avizează programele de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, implementate în 
locurile de deţinere, la propunerea personalului de reintegrare socială ori a 
colaboratorilor externi. 
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Potrivit prevederilor art. 25 din Ordinul ministrului justiției nr. 2199/C/2011, în 
perioada premergătoare analizării în comisia de propuneri pentru liberare condiționată, 
persoanele condamnate sunt incluse într-un program multidisciplinar privind: 

• informarea persoanelor condamnate cu privire la paşii care trebuie urmaţi după 
liberarea din penitenciar, în scopul reintegrării sociale; 

• identificarea şi familiarizarea cu elementele de suport social, care pot oferi 
asistenţa necesară facilitării reintegrării sociale; 

• acordarea de asistenţă psihologică, în vederea facilitării reintegrării sociale; 
• crearea premiselor pentru acordarea asistenţei postpenale în cazul persoanelor 

care urmează să fie puse în libertate. 

În conformitate cu dispozițiile art. 138 din Legea nr. 254/2013 privind executarea 
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, persoanele internate în 
centrele educative și centrele de detenție,  beneficiază de protecție și asistență în plan 
educațional, profesional, psihologic, social, medical și fizic, în funcție de vârstă, sex, 
personallitate și în interesul dezvoltării personale, asigurate de personal specializat. 
Activitatea de recuperare socială a persoanelor internate este organizată și desfășurată 
pe baza unui proiect educațional.  

Activitățile de asistență psihologică și socială din centre se desfășoară în funcție de 
nevoile de dezvoltare a persoanei internate și de posibilitățile de reintegrare socială a 
acesteia, pe baza planului de intervenție recuperativă, de către personalul de 
specialitate al centrului, cu participarea familiei, a instituţiilor publice, a asociaţiilor şi 
fundaţiilor, precum şi a altor reprezentanţi ai societăţii civile. 

Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 389/2015 privind aprobarea Strategiei naționale 
de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019, menționează 
necesitatea completării cadrului normativ existent cu măsuri adresate beneficiarilor în 
perioada post-detenție. În acest context, se menționează centrul de incluziune socială 
definit ca centru rezidenţial, care asigură persoanelor care au executat o 
pedeapsă/măsură privativă de libertate, condiţii de locuit şi de gospodărit, pe o perioadă 
determinată, în sistem integrat, cu acordarea unor servicii de informare, consiliere şi 
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reinserţie socială, în concordanţă cu nevoile individuale identificate. Acest tip de unitate 
nu este menționat în Nomenclatorul serviciilor sociale. Astfel, strategia indică144 
„absenţa adaptării cadrului normativ, care să reglementeze funcţionarea şi administrarea 
centrelor de incluziune socială de către furnizori publici sau privaţi de servicii sociale” și 
„insuficienta dezvoltare a serviciilor de suport social, în vederea facilitării accesului la 
programe de formare profesională, precum şi la alte tipuri de servicii acordate pentru 
asistenţa în perioada post-detenţie (e.g. servicii medicale, sociale), inclusiv privind 
medierea pentru reintegrare în familie şi comunitate.” De asemenea, Strategia 
menționează absența unui cadru normativ corespunzător privind un sistem 
interinstituţional de asistenţă post-detenţie și propune promovarea unui act legislativ, 
care să reglementeze interinstituţional condiţiile şi oportunităţile de reintegrare socială 
ale persoanelor private de libertate.  

Principalele atribuții ale instituțiilor implicate în asigurarea furnizării serviciului sunt 
următoarele: 

Administrația Națională a Penitenciarelor 
• evaluează nevoile de asistenţă socială, educaţie şi terapeutice ale persoanelor 

private de libertate şi stabileşte strategia şi modalităţile de realizare a 
activităţilor de reintegrare socială a acestora;  

• organizează şi îndrumă activitatea de pregătire şcolară şi de calificare a 
persoanelor private de libertate şi coordonează planificarea etapelor şi a 
programelor educaţionale; 

• prin direcția de specialitate elaborează, implementează, evaluează şi 
îmbunătăţeşte metodologiile de lucru, programele şi activităţile de asistenţă 
psihosocială şi educative destinate persoanelor private de libertate. 
 

Ministerul Educației Naționale 
• Organizează cursuri de școlarizare a persoanelor condamnate, în condițiile 

stabilite împreună cu Ministerul Justiției; 
• Asigură, prin inspectoratele școlare județene, personal specializat pentru 

activitățile de instruire școlară, în cadrul centrelor educative și de detenție.  

    

144 În secțiunea legată de capacitatea instituționaă și interinstituțională adaptată unui proces de 
reintegrare socială performant 
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Penitenciare 

• realizează evaluarea nevoilor concrete de asistenţă socială, educaţie şi 
terapeuticeale persoanelor private de libertate; 

• organizează şi derulează programe socio-educative pentru o cât mai eficientă 
reintegrare socială după punerea în libertate. 

Centre educative și centre de detenție 
• desfășoară activități de instruire școlară, orientare și formare profesională, 

activităţi educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, moral-
religioase, individuale şi de grup, precum şi activităţi de menţinere a unei vieţi 
active. 

 Serviciul public de acreditare a furnizorilor de servicii sociale 

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea nr. 584/2016 pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale, în scopul realizării activităţilor de evaluare şi certificare 

a calităţii, precum şi a celor de reglementare privind condiţiile de acreditare prevăzute 

de lege, în cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, precum şi în cadrul instituţiilor 

aflate în subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia 

Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, se organizează un 

compartiment de specialitate, denumit în continuare compartiment de acreditare.  

Planificarea şi realizarea activităţilor de evaluare în teren, de monitorizare şi control se 
realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în 
continuare Agenţie Naţională, prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, 
respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale. 
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Personalul cu atribuţii în realizarea activităţilor de evaluare în teren, de monitorizare şi 
control este reprezentat de inspectori sociali. 

Art. 1 alin. (4) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale, cu modificările și completările ulterioare, recunoaşte Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale drept entitatea responsabilă cu organizarea, coordonarea şi 
implementarea procesului privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, 
precum şi de realizarea controlului în domeniu. 

În ceea ce priveşte acreditarea, aceasta trebuie obţinută atât pentru furnizori, cât şi 
pentru serviciile sociale.  

Acreditarea furnizorilor se realizează în baza criteriilor specifice, cerinţele de bază prin 
care se evidenţiază capacitatea acestora de a înfiinţa, a administra şi a acorda servicii 
sociale, respectarea criteriilor fiind atestată prin certificat de acreditare. 

Acreditarea serviciilor sociale se realizează în baza standardelor minime de calitate, ce 
reprezintă cerinţele minimale privind eficacitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate în 
raport cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate, rezultatele aşteptate. Standardele 
minime de calitate, constituie nivelul de referinţă a calităţii serviciilor sociale, iar 
îndeplinirea acestora este obligatorie şi se atestă prin licenţă de funcţionare. 

Furnizorii pot acorda servicii sociale doar dacă deţin certificat de acreditare. Serviciile 
sociale pot fi desfăşurate doar dacă deţin licenţă de funcţionare. Furnizorii şi serviciile 
sociale, acreditaţi în condiţiile prezentei legi, se înscriu în sistemul de evidenţă a 
serviciilor sociale, denumit Registrul electronic unic al serviciilor sociale. 

Criteriile şi standardele minime care stau la baza acreditării furnizorilor şi a serviciilor 
sociale acordate de aceştia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi 
protecţiei sociale şi, după caz, al conducătorilor autorităţilor administraţiei publice 
centrale care au atribuţii de reglementare şi/sau de organizare a unor anumite tipuri de 
servicii sociale.  

Criteriile utilizate în vederea acreditării furnizorilor privesc, în principal, următoarele: 
a) date de identificare privind furnizorul; 
b) informaţii privind cunoştinţele în managementul serviciilor sociale; 
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c) condiţii prevăzute de Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale, obligatorii 
pentru înfiinţarea, administrarea, funcţionarea şi finanţarea serviciilor sociale. 

Standardele minime utilizate pentru acreditarea serviciilor sociale au în vedere, în 
principal, următoarele aspecte: 

a) scopul serviciilor sociale şi specificul activităţilor derulate; 
b) nevoile de bază ale beneficiarilor; 
c) calitatea vieţii şi siguranţa beneficiarilor; 
d) calitatea managementului şi competenţa personalului de specialitate; 
e) respectarea disciplinei economico-financiare. 

Pentru evaluarea, în vederea acreditării furnizorului şi a serviciului social, se solicită, 
după caz, documente justificative, se completează o fişă de autoevaluare şi se realizează 
vizite de evaluare în teren. Fişa de autoevaluare reprezintă un formular standard în care 
solicitantul acreditării notează datele şi punctajul estimat de acesta cu privire la gradul 
de îndeplinire a standardelor minime. 

Acreditarea furnizorului se realizează la cererea acestuia şi numai dacă, la data 
depunerii cererii, are înfiinţate servicii sociale sau se angajează că, în termen de 
maximum 3 ani de la data obţinerii certificatului de acreditare, va înfiinţa şi acorda 
servicii sociale. 

Acreditarea furnizorului presupune următoarele etape: 
a)evaluarea furnizorului în baza criteriilor menţionate mai sus; 
b)aprobarea sau respingerea cererii de acreditare a furnizorului; 
c)eliberarea certificatului de acreditare sau, după caz, a notificării de respingere a 

cererii de acreditare; 
d)înregistrarea furnizorului acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor 

sociale, constituit şi administrat, conform legii, de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale. 

Furnizorul acreditat are obligaţia de a informa Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu privire la orice schimbări ce pot interveni cu privire la 
datele înscrise în documentele justificative pe baza cărora a fost acordată acreditarea. 
Neîndeplinirea acestei obligaţii poate conduce la retragerea acreditării. 

Certificatul de acreditare se acordă pe perioadă nedeterminată. 
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În situaţia în care, în primii 3 ani de la data eliberării certificatului de acreditare, 
furnizorul nu a înfiinţat servicii sociale sau niciunul dintre serviciile sociale înfiinţate de 
acesta nu a primit licenţă de funcţionare, acreditarea furnizorului este retrasă din oficiu 
şi acesta este radiat din Registrul electronic unic al serviciilor sociale. De la data 
retragerii acreditării, furnizorul poate depune o nouă solicitare de acreditare numai după 
o perioadă de minimum 2 ani. 

Acreditarea unui serviciu social presupune următoarele etape: 
a) evaluarea serviciului social în baza standardelor minime; 
b) aprobarea sau respingerea cererii de acreditare a serviciului social; 
c) eliberarea licenţei de funcţionare provizorie/licenţei de funcţionare sau, după 

caz, a notificării de respingere a cererii de acreditare; 
d) înscrierea serviciului social acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor 

sociale. 

Acreditarea serviciilor sociale se defineşte şi se realizează în funcţie de următoarele 
situaţii: 

a) acreditarea iniţială, în cazul serviciilor sociale care solicită pentru prima oară 
acreditarea sau al celor care solicită acreditare după retragerea acesteia; 

b) reacreditarea, în cazul serviciilor sociale cărora le expiră perioada de acreditare. 

Acreditarea serviciilor sociale se realizează la cererea furnizorului, pentru fiecare 
serviciu social în parte. Furnizorul are obligaţia de a solicita acreditarea/reacreditarea 
serviciului social respectiv cu 60 de zile înainte de darea în funcţiune a serviciului 
social/de expirarea licenţei de funcţionare. 

Procedura de acreditare a furnizorilor şi serviciilor sociale, documentele justificative 
solicitate, etapele de evaluare şi termenele aferente, modelul fişei de autoevaluare, al 
raportului de evaluare în teren, al certificatului de acreditare şi al licenţei de 
funcţionare se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 

În cadrul procesului de certificare a calităţii în domeniul serviciilor sociale, Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în 
subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentul pentru 
Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi au responsabilitatea organizării şi derulării 
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activităţilor de standardizare şi de acreditare pentru serviciile sociale din domeniile de 
activitate pe care le coordonează. 

 Serviciul public de inspecție socială 

Atribuţiile ANPIS sunt cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială: 
• controlează modul în care sunt respectate prevederile legale privind stabilirea, 

acordarea şi promovarea drepturilor sociale ale cetăţenilor de către 
autorităţile administraţiei publice, precum şi de către alte persoane fizice şi 
juridice, publice şi private; 

• controlează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la 
administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum 
şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a 
proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu; 

• propune instituţiilor controlate luarea măsurilor legale pentru remedierea 
deficienţelor constatate în urma activităţii de inspecţie, stabilirea răspunderii 
juridice a persoanelor vinovate şi sesizează organele de urmărire penală 
competente, după caz. Sesizarea organelor de urmărire penală se face de către 
directorul executiv al agenţiilor teritoriale, la propunerea inspectorului social, 
în urma efectuării controalelor, în cazul în care există suspiciuni de fraudă şi 
corupţie;  

• dispune autorităţilor administraţiei publice care au stabilit drepturile sociale la 
reevaluarea anchetei sociale reanalizarea dosarelor beneficiarilor de beneficii 
de asistenţă socială şi de servicii sociale, în cazul în care există suspiciuni de 
eroare, fraudă şi corupţie, şi sesizează organele de urmărire penală 
competente;  

• constată săvârşirea faptelor care încalcă prevederile legale prevăzute în toate 
actele normative ce reglementează sistemul naţional de asistenţă socială şi 
aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de către acestea; 

• exercită controlul în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte 
şi fapte din sistemul naţional de asistenţă socială care au condus la încălcarea 
drepturilor sociale ale cetăţeanului; 
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• efectuează activităţi de investigare cu privire la acordarea serviciilor sociale şi 
beneficiilor de asistenţă socială, pentru a identifica situaţiile de eroare, fraudă 
şi corupţie, şi transmite organelor competente probele şi informaţiile rezultate 
în urma controalelor efectuate, în scopul declanşării anchetei penale; 

• desfăşoară activităţi de investigare socială derivate din rezultatele controlului 
şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a procedurii 
de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale; 

• controlează, evaluează şi monitorizează respectarea prevederilor legale în 
ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de acordare a acreditării/licenţierii 
furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor furnizate de aceştia; 

• controlează modalitatea prin care sunt respectate şi puse în aplicare 
prevederile legale privind combaterea marginalizării sociale; 

• elaborează şi difuzează ghiduri şi manuale operaţionale necesare activităţii de 
inspecţie; 

• acordă consiliere autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi 
persoanelor fizice şi juridice, publice sau private, cu atribuţii în domeniul 
asistenţei sociale, în vederea derulării în bune condiţii a activităţii şi a 
perfecţionării acesteia şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale. 

• sesizează instituţiile abilitate în situaţia constatării cazurilor de coluziune.  

Atribuţiile Agenţiilor teritoriale subordonate ANPIS: 
• promovează acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra 

drepturilor sociale şi stabilesc programe de colaborare cu societatea civilă; 
• sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele 

supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni; 
• propun teme de control în vederea includerii în planul anual de control pentru 

implementarea politicilor aferente sistemului naţional de asistenţă socială; 
• desfăşoară activitatea de control la nivel de judeţ, în baza ordinelor de 

deplasare şi cu respectarea metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de 
lucru aprobate; 

• controlează şi monitorizează modul în care sunt stabilite beneficiile de 
asistenţă socială; 

• evaluează, monitorizează şi controlează activitatea furnizorilor de servicii 
sociale publici şi privaţi din punctul de vedere al respectării standardelor de 
calitate şi de cost, precum şi al eficienţei şi performanţei acestora; 
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• controlează şi monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale 
referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenţă 
socială, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor 
sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu; 

• constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din 
domeniul asistenţei sociale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de 
lege; 

• propun suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a beneficiului de 
asistenţă socială/serviciului social în cazul încălcării grave a prevederilor legale 
în domeniu; 

• controlează şi monitorizează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind 
combaterea marginalizării sociale; 

• elaborează rapoartele de evaluare, monitorizare şi control, precum şi analize 
specifice activităţii de inspecţie desfăşurate la nivel judeţean; 

• fac propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare 
a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale; 

• acţionează la nivel judeţean pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor oricăror 
acte sau fapte care încalcă principiile şi normele din domeniul asistenţei 
sociale, stabilite prin tratatele internaţionale la care România este parte sau 
prin reglementările Uniunii Europene; 

• transmit, la solicitarea Agenţiei, informaţiile privind activitatea de control din 
domeniul inspecţiei sociale. 

 Serviciul public de promovare a egalității de șanse și de tratament între 
femei și bărbați 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, ANES 
exercită următoarele funcţii în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi: 

a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea 
strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi şi în domeniul violenţei în familie. 
În exercitarea funcţiei de strategie în domeniul egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi, ANES finanţează sau cofinanţează proiecte specifice şi proiecte din 
cadrul programelor de interes naţional în domeniul egalităţii de şanse între 
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femei şi bărbaţi şi al prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi împotriva 
femeii. 

b) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din 
domeniul său de activitate de reglementare, în domeniul egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi şi în domeniul violenţei în familie, inclusiv în ceea ce priveşte 
armonizarea cu reglementările Uniunii Europene; 

c) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în 
vederea armonizării legislaţiei interne în domeniile specifice de activitate cu 
normele şi principiile prevăzute de tratatele şi convenţiile internaţionale la care 
România este parte; 

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea 
pe plan intern şi extern în domeniile sale de activitate; 

e) de autoritate, prin care se asigură integrarea activă şi vizibilă a perspectivei de 
gen în toate politicile şi programele naţionale, controlul aplicării şi respectării 
reglementărilor din domeniile sale specifice de activitate. 

În exercitarea funcţiei de autoritate în domeniul egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi, ANES primeşte reclamaţii/plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative 
referitoare la principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi al 
nediscriminării după criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, instituţii 
publice şi private, şi le transmite instituţiilor competente în vederea soluţionării şi 
aplicării sancţiunii şi asigură consilierea victimelor în condiţiile legii. 

ANES îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi: 

• coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii 
de şanse între femei şi bărbaţi; 

• propune Ministerului Muncii și Justiției Sociale proiecte de acte normative, 
planuri naţionale de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi 
asigură aplicarea acestora; 

• propune Ministerului Muncii și Justiției Sociale avizarea proiectelor de acte 
normative, iniţiate de alte autorităţi, în vederea integrării şi respectării 
principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

• colectează date statistice în conformitate cu prevederile Legii organizării şi 
funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze privind 
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aplicarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
în toate domeniile de activitate; 

• elaborează, fundamentează, propune şi dezvoltă programe şi proiecte, aprobate 
potrivit legii, în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi; 

• coordonează implementarea şi, după caz, implementează programele Uniunii 
Europene privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

• participă ca membru în structurile de coordonare sau gestionare a fondurilor ori 
a programelor derulate în România de către instituţiile Uniunii Europene, în 
vederea respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi la alocarea resurselor; 

• reprezintă Guvernul României în organismele europene şi internaţionale din 
domeniu şi colaborează cu structuri similare din alte ţări; 

• cooperează cu autorităţi centrale şi locale, cu instituţii de învăţământ şi de 
cercetare, cu organizaţii neguvernamentale; 

• colaborează cu partenerii sociali, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale 
implicate în domeniu, la elaborarea şi implementarea politicilor publice, în 
vederea realizării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

• sprijină, în condiţiile legii, activităţile de formare a salariaţilor instituţiilor sau 
organismelor publice ori private în domeniul aplicării principiului egalităţii de 
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

• elaborează, tipăreşte şi difuzează, în ţară şi în străinătate, materiale de 
informare privind politicile guvernamentale în domeniu, precum şi materiale 
publicitare ori publicaţii periodice din domeniu; 

• asigură comunicarea informaţiilor din sfera guvernamentală necesare Comisiei 
Europene în vederea redactării raportului de implementare a directivelor 
europene în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

• urmăreşte, împreună cu instituţiile şi autorităţile publice responsabile, 
aplicarea şi respectarea prevederilor tratatelor şi convenţiilor internaţionale la 
care România este parte, în domeniul drepturilor omului şi al egalităţii de 
şanse. ANES contribuie la elaborarea rapoartelor periodice de evaluare a 
progreselor în aplicarea documentelor juridice internaţionale; 

• asigură respectarea şi exercită controlul asupra aplicării prevederilor Legii nr. 
202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



 
 

333 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

• elaborează, propune, implementează, finanţează sau, după caz, cofinanţează 
proiecte specifice şi proiecte din cadrul programelor de interes naţional în 
domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, 

• primeşte reclamaţii/plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative 
referitoare la principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 
şi al nediscriminării după criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane 
juridice, instituţii publice şi private, şi le transmite instituţiilor competente în 
vederea soluţionării şi aplicării sancţiunii şi asigură consilierea victimelor în 
condiţiile legii. 

ANES îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul violenţei în familie şi 
violenţei împotriva femeilor: 

• elaborează, coordonează şi aplică strategiile şi politicilor Guvernului în 
domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; 

• propune Ministerului Muncii și Justiției Sociale proiecte de acte normative, 
planuri naţionale de acţiune în domeniul violenţei în familie şi violenţei 
împotriva femeilor şi asigură aplicarea acestora; 

• propune Ministerului Muncii și Justiției Sociale avizarea proiectelor de acte 
normative iniţiate de alte autorităţi, în domeniul violenţei în familie şi violenţei 
împotriva femeilor; 

• colectează date statistice în conformitate cu prevederile Legii nr 226/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, elaborează rapoarte, studii, analize şi 
prognoze privind domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; 

• elaborează, fundamentează, propune şi dezvoltă programe şi proiecte, aprobate 
potrivit legii, în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; 

• coordonează implementarea şi, după caz, implementează programele Uniunii 
Europene în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; 

• cooperează cu autorităţi centrale şi locale, cu instituţii de învăţământ şi de 
cercetare, cu organizaţii neguvernamentale; 

• colaborează cu partenerii sociali, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale 
implicate în domeniu, la elaborarea şi implementarea politicilor publice; 

• urmăreşte, împreună cu instituţiile şi autorităţile publice responsabile, 
aplicarea şi respectarea prevederilor tratatelor şi convenţiilor internaţionale la 
care România este parte, în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva 
femeilor; 
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• întreprinde măsurile necesare sau, după caz, propune autorităţilor ori 
instituţiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după 
caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi 
normele tratatelor internaţionale în domeniul violenţei în familie şi violenţei 
împotriva femeilor la care România este parte; 

• elaborează standarde minime de calitate, norme metodologice şi proceduri de 
lucru pentru serviciile din domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva 
femeilor şi pentru cele destinate agresorilor; 

• coordonează şi îndrumă metodologic activităţile direcţiilor generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului şi ale serviciilor publice de asistenţă socială în 
legătură cu aplicarea prevederilor legale incidente în domeniul violenţei în 
familie; 

• stabileşte procedurile şi criteriile de evaluare a nevoilor sociale în domeniul 
violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor şi elaborează metodologia de 
intervenţie în aceste cazuri; 

• elaborează, propune, implementează, finanţează sau, după caz, cofinanţează 
proiecte specifice şi proiecte din cadrul programelor de interes naţional în 
domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; 

• propune şi fundamentează adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea 
finanţării adecvate a serviciilor destinate prevenirii şi combaterii în familie şi 
violenţei împotriva femeilor; 

• asigură respectarea şi exercită controlul asupra aplicării prevederilor Legii nr. 
217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 Serviciul public de prevenire și sancționare a tuturor formelor de discriminare 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul exercită următoarele atribuţii: 

• propune instituirea, în condiţiile legii, a unor acţiuni afirmative sau măsuri 
speciale pentru protecţia persoanelor care fie se află pe o poziţie de inegalitate 
în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită diferenţelor identitare faţă de 
majoritate, fie se confruntă cu un comportament de respingere şi 
marginalizare;  

• propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul său de activitate; 
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• avizează proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor 
şi a libertăţilor, în condiţii de egalitate şi nediscriminare; 

• colaborează cu autorităţile publice competente în vederea armonizării 
legislaţiei interne cu normele internaţionale în materia nediscriminării; 

• colaborează cu autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice 
pentru asigurarea prevenirii, sancţionării şi eliminării tuturor formelor de 
discriminare; 

• urmăreşte aplicarea şi respectarea, de către autorităţile publice, persoanele 
juridice şi persoanele fizice, a dispoziţiilor normative ce privesc prevenirea, 
sancţionarea şi eliminarea tuturor formelor de discriminare; 

• primeşte petiţii şi sesizări privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare 
la principiul egalităţii şi nediscriminării, de la persoane fizice, organizaţii 
neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului, alte persoane 
juridice, instituţii publice, le analizează, adoptă măsurile corespunzătoare şi 
comunică răspunsul în termenul prevăzut de lege; 

• colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia 
drepturilor omului; 

• elaborează şi instituie politici afirmative care au ca scop prevenirea faptelor de 
discriminare; 

• derulează programe şi campanii naţionale în scopul realizării atribuţiilor sale; 
• efectuează studii, sondaje, cercetări şi analize privind respectarea principiului 

egalităţii şi nediscriminării, pe care le prezintă Guvernului şi le dă publicităţii; 
• elaborează, tipăreşte şi difuzează în ţară şi în străinătate publicaţii, rapoarte şi 

materiale de informare în materia nediscriminării;  
• constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 

137/2000; 
• colaborează cu organizaţiile similare şi cu organizaţii neguvernamentale din 

domeniul drepturilor omului, din alte state, precum şi cu organizaţiile 
internaţionale în materie; 

• asigură participarea personalului propriu la acţiuni cu caracter ştiinţific şi 
cultural, la reuniuni şi expoziţii internaţionale, precum şi la alte acţiuni având 
ca scop asigurarea egalităţii şi combaterea discriminării;  

• iniţiază şi organizează seminarii, colocvii, dezbateri, simpozioane, sesiuni de 
pregătire, mese rotunde şi alte acţiuni pe tema combaterii discriminării;  
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• organizează vizite de informare şi schimburi de experienţă cu persoane din ţară 
şi din străinătate, în scopul cunoaşterii experienţei altor sisteme de combatere 
a discriminării;  

• asigură pregătirea profesională a personalului propriu şi participarea acestuia la 
acţiuni internaţionale care au ca temă asigurarea combaterii discriminării;  

• dezvoltă programe de parteneriat cu instituţii financiare internaţionale; 
• primeşte sprijin financiar din partea unor organizaţii din ţară şi străinătate în 

vederea organizării şi desfăşurării unor seminarii, dezbateri, mese rotunde şi 
campanii de informare, în domeniu.  

De asemenea, Consiliul exercită orice alte atribuţii stabilite de Guvern sau de Parlament, 
prin acte normative, în vederea prevenirii, sancţionării şi eliminării tuturor formelor de 
discriminare. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 48/2002, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, 
denumit în continuare Consiliul, este autoritatea de stat în domeniul discriminării, 
autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control parlamentar şi totodată garant al 
respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislaţia internă în 
vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este parte. 

În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul îşi desfăşoară activitatea în mod independent, 
fără ca aceasta să fie îngrădită sau influenţată de către alte instituţii ori autorităţi 
publice. 

Consiliul este responsabil cu aplicarea şi controlul respectării prevederilor prezentei legi 
în domeniul său de activitate, precum şi în ceea ce priveşte armonizarea dispoziţiilor din 
cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin principiului nediscriminării. 

3.4.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice din domeniul asistenței sociale 

 Serviciul public de prevenire și combatere a violenței în familie 

În conformitate cu dispozițiile art. 36 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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activitățile în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie se finanțează din 
următoarele surse: 

 

Centrele pentru prevenirea și combaterea violenței în familie se finanțează din: 

 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin ANES, poate finanța sau cofinanța, în condițiile 
art. 37 și 38 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, programe de interes 
național având ca scop prevenirea și combaterea violenței în familie și ocrotirea și 
sprijinirea familiei în vederea creșterii calității vieții acesteia, din fonduri alocate de la 
bugetul de stat cu această destinație, din fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile, precum și din ale resurse.  
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 Serviciul public de protecție și promovare a drepturilor copilului 

Sursele de finanțare pentru prevenirea separării copilului de familia sa și pentru 
protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi 
sunt, în conformitate cu prevederile art. 127 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, următoarele: 

 

Potrivit dispozițiilor art. 127 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Ministerul Muncii și Justiției Sociale poate finanța programe de interes 
național pentru protecția și promovarea drepturilor copilului, din fonduri de la bugetul 
de stat alocate cu această destinație, din fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile, precum și din alte surse.  

Finanțarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție se 
asigură în condițiile art. 5 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 
privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Finanțarea DGASPC se aprobă 
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prin hotărâre a Consiliului Județean sau Consiliului Local al sectorului municipiului 
București, astfel încât să se asigure îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor care 
îi revin și realizarea și exercitarea efectivă a drepturilor copilului. Bugetul serviciului 
public de asistență socială se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local. 

Art. 124 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația Consiliului 
Local de a asigura finanțarea cu până la 50% a cheltuielilor de funcționare a serviciilor de 
zi pentru asigurarea prevenirii separării copilului de părinții lui. Cota-parte și cuantumul 
total al cheltuielilor este stabilit anual prin hotărâre a Consiliului Județean.  

 Serviciul public de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu 
dizabilități 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, sursele de finanțare pentru protecția persoanelor cu dizabilități 
sunt următoarele: 

 

Cu avizul ANPD și în condițiile stabilite de furnizorii de servicii sociale publici sau privați, 
pentru anumite servicii sociale pot fi percepute taxe. Potrivit art. 53 alin. (2) din Legea 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
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republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciile medicale din cadrul 
pachetului de servicii de bază acordate în centrele de zi sau rezidențiale se suportă din 
bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Ministerul Educației 
Naționale alocă fonduri de la buget pentru finanțarea cheltuielilor aferente activităților 
de educație desfășurate în centre, perfecționării profesionale a cadrelor didactice și 
altor acțiuni și activități, în condițiile legii.  

Sumele obținute din valorificarea produselor și serviciilor realizate de centrele pentru 
persoane cu dizabilități aflate în coordonarea ANPD se fac venit la bugetul local al 
unității administrativ-teritoriale în subordinea căreia funcționează centrul respectiv.  

ANPD poate finanța sau cofinanța programe de interes național, complementare 
acțiunilor finanțate la nivel local, cu obiectivele stabilite în art. 96 alin. (2) din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Programele de interes național se 
aprobă ca anexă la bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, pe baza 
fundamentărilor elaborate de ANPD. Sursele de finanțare pentru programele de interes 
național se asigură din bugetul de stat, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, 
sau donații, sponsorizări și alte surse. În scopul finanțării programelor de interes 
național, ANPD poate aloca fonduri către DGASPC și organismele private acreditate.  

Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale pot fi alocate 
fonduri pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război 
Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Liga Naţională a 
Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească şi Consiliul 
Naţional al Dizabilităţii din România.  

Conform prevederilor art. 99 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, ANPD finațează proiecte proprii, proiecte ale organizațiilor neguvernamentale 
cu activitate în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, precum și proiecte ale 
unităților protejate.  

Cheltuielile curente și de capital ale Consiliului de monitorizare a implementării 
Convenției sunt finanțate integral de la bugetul de stat, în condițiile prevăzute de Legea 
nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările și completările ulterioare.  
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 Serviciul public de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane 

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (9) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea 
şi combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare, 
finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru centrele de asistență și protecție a 
victimelor traficului de persoane și pentru locuințele protejate se realizează de la 
bugetele locale ale județelor pe a căror rază administrativ-teritorială funcționează. De 
asemenea, din bugetul județului se acoperă costurile referitoare la cazarea, asistenţa şi 
protecţia victimelor traficului de persoane, precum şi la transportul acestora între 
unităţile administrativ-teritoriale unde au fost identificate şi cele în care se află centrul 
sau locuinţa protejată unde urmează să fie cazate/asistate.  

Potrivit dispozițiilor art. 33 alin. (2) și (3) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare, 
autorităţile administraţiei publice locale realizează plăţile contribuţiilor la sistemele de 
asigurări sociale pentru victimele traficului de persoane din bugetele locale, din sumele 
primite cu această destinaţie de la bugetul de stat. Aceste sume se alocă anual, integral, 
prin legea bugetului de stat din unele venituri ale bugetului de stat, prin cuprinderea 
distinctă în bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 

Activitatea ANITP este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Afacerilor Interne, precum și din alte surse legal constituite.  
 

 Serviciul public de administrare a beneficiilor de asistență socială 

În domeniul protecţiei sociale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale are printre atribuţiile 
sale principale finanţarea beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul propriu. 

Totodata, autorităţile administraţiei publice locale, în vederea aplicării politicilor sociale 
în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, au 
atribuţii privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială: 

- realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială 
administrate; 

- elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de 
asistenţă socială; 
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Beneficiile de asistenţă socială se finanţează din fonduri alocate de la bugetul de stat 
sau/şi de la bugetele locale, conform dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 292/2011 a 
asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare. 

La fundamentarea anuală a sumelor necesare asigurării plăţii beneficiilor de asistenţă 
socială se ţine cont de următoarele elemente: 

a)numărul de beneficiari înregistraţi în anul anterior; 
b)estimarea numărului de beneficiari pentru anul bugetar în funcţie de evoluţiile 

economice, demografice şi sociale, precum şi de indicatorii macroeconomici 
înregistraţi; 

c)cuantumul nominal sau, după caz, cuantumul mediu al beneficiului de asistenţă 
socială. 

Fondurile necesare cheltuielilor cu tipărirea formularelor de cerere se asigură din bugetul 
unităţilor administrativ-teritoriale. 

 Serviciul public de protecție a persoanelor vârstnice 

Potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea serviciilor 
de asistență socială destinate persoanelor vârstnice se asigură pe principiul împărțirii 
responsabilității între administrația publică centrală și cea locală, cele două paliere 
exercitând astfel competențe financiare partajate.  
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Modul de alocare a fondurilor publice este prezentat în figura următoare: 

 

Sponsorizările și donațiile în bani și în natură, făcute de persoane fizice și juridice 
căminelor pentru persoane vârstnice sau celorlalte instituții și unități de asistență socială 
se utilizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Conform dispozițiilor art. 18 alin. (6) sumele alocate de la bugetul de stat pentru 
finanțarea cheltuielilor de funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice, 
repartizate pe județe la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, se aprobă 
distinct prin anexă la legea bugetului de stat și se repartizează pe unități administrativ-
teritoriale prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor 
publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, la propunerea Agenției 
Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv a municipiului București, 
fundamentată pe baza solicitărilor autorităților administrației publice locale.  

În ceea ce privește căminele pentru persoane vârstnice care deservesc mai multe unități 
administrativ-teritoriale, investițiile pentru construirea, dotarea, întreținerea, 



 
 

344 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

modernizarea și cheltuielile de funcționare se finanțează în conformitate cu prevederile 
convențiilor încheiate între finanțator și consiliile locale interesate.  
Cheltuielile pentru servicii medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale și 
medicamente se suportă din fondurile și în condițiile reglementărilor privind asigurările 
sociale de sănătate, iar acele cheltuieli care nu sunt suportate din aceste fonduri sunt 
finanțate de căminul pentru persoane vârstnice.  

Persoanele vârstnice care au venituri proprii și susținătorii legali ai acestora au obligația 
de a plăti lunar o contribuție de întreținere căminului pentru persoane vârstnice unde 
sunt îngrijite. În cazul în care persoanele asistate nu au venituri și nici susținătorii legali 
nu datorează contribuția de întreținere, aceasta este asigurată din bugetele locale sau 
județene.  

Contribuția de întreținere este calculată în funcție de costul mediu lunar de întreținere 
stabilit anual de Consiliile Locale și/sau Județene, determinat astfel încât să asigure 
îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate.  

 Serviciul public de protecție persoanelor fără adăpost 

În concordanță cu art. 60 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 
completările ulterioare, serviciile sociale pentru persoanele care trăiesc în stradă se 
acordă gratuit sau, după caz, pentru o contribuție modică din partea beneficiarului, 
aceasta fiind stabilită de furnizorul public sau privat care administrează serviciile.  

În lipsa unor prevederi exprese privind finanțarea serviciilor sociale acordate persoanelor 
fără adăpost sunt aplicabile dispozițiile art. 136 din Legea nr. 292/2011 a asistenței 
sociale, cu modificările și completările ulterioare, care menționează că din bugetele 
locale ale comunelor, orașelor și municipiilor se alocă fonduri pentru finanțarea 
serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenționate în 
condițiile legii, ori cofinanțate în baza contractelor de parteneriat.  
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 Serviciul public de protecție a persoanelor cu diferite adicții 

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare 
prevede la art. 39 că responsabilitatea dezvoltării, administrării şi acordării serviciilor 
sociale este partajată astfel incât finanţarea serviciilor sociale să se facă din bugetul 
local, din contribuţia beneficiarului şi/sau, după caz, a familiei acestuia, de la bugetul 
de stat, precum şi din alte surse.  

În Ordonanţa Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, la art. 50 se precizează că în realizarea 
serviciilor sociale, principalele atribuţii si responsabilităţi ale Ministerului Muncii și 
Justiției Sociela în calitate de coordonator al domeniului, alături de celelalte autorităţi 
ale administratiei publice centrale cu competente în domeniu se referă la asigurarea prin 
programe de interes national a finanţării serviciilor sociale de la bugetul de stat.  

În continuarea textului legislativ, la art. 51 se precizează că serviciile sociale sunt 
finanţate din următoarele surse:  

a) bugetul de stat; 
b) bugetul local al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;  
c) bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv bugetele locale 

ale sectoarelor municipiului Bucuresti;  
d) donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice 

din tara si din strainatate;  
e) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;  
f) contributia persoanelor beneficiare;  
g) alte surse de finantare, în conformitate cu legislatia în vigoare. 

Fondurile de la bugetul de stat sunt alocate pentru:  
a) finanţarea programelor de interes naţional, elaborate pe baza programelor 

judeţene şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în scopul înfiinţării, 
dezvoltării şi susţinerii serviciilor sociale;  

b) finanţarea înfiinţării unor instituţii de asistenţă socială – pilot 

Fondurile provenite de la bugetele locale ale judeţelor, respectiv al municipiului 
Bucureşti, au ca destinaţie: 

a) finanţarea serviciilor sociale specializate;  
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b) finanţarea în parteneriat cu pâna la 50% a serviciilor sociale cu caracter primar 
furnizate la nivelul consiliilor locale;  

c) finanţarea integrală sau finanţarea în parteneriat a înfiinţării, organizării şi 
funcţionării unor instituţii de asistenţă socială 

Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv din bugetele locale 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se alocă fonduri pentru: 

a) finanţarea serviciilor sociale cu caracter primar; 
b) subvenţionarea serviciilor sociale realizate de furnizorii acreditaţi; 
c) finanţarea sau finanţarea în parteneriat a înfiinţării, organizării şi funcţionării 

unor instituţii de asistenţă socială organizate la nivel de municipii, oraşe sau 
comune. 

Autorităţile administratiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetele proprii 
fonduri necesare pentru servicii sociale, care vor fi alocate cu prioritate beneficiarilor 
din zonele defavorizate. 

Hotărârea Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, prevede în cuprinsul 
Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, prevăzute în 
anexele nr. 1-4 la Nomenclator, modul de finanţare pentru fiecare tip de serviciu social. 

Servicii sociale cu cazare: 
- Centre rezidenţiale de reabilitare socială pentru adicţii 
- Centre rezidenţiale de tip comunitate terapeutică 

În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime 
de calitate aplicabile. 

Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 
d) bugetul de stat; 
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e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice 
din ţară şi din străinătate; 

f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Servicii sociale fără cazare: 
- Centre de zi pentru prevenire, evaluare şi consiliere antidrog 
- Centre de zi de integrare- reintegrare socială 
- Centre de zi pentru asistenţa integrată a adicţiilor  
- Centre de zi pentru reducerea riscurilor asociate consumului de droguri 

În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime 
de calitate aplicabile. 

Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 
b) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 
c) bugetul de stat; 
d) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice 

din ţară şi din străinătate; 
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Servicii de intervenţie în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite 
adicţii, victime ale violenţei în familiei, victime ale dezastrelor naturale: 

- Echipă mobilă 
- Ambulanţă socială 

În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are în vedere 
asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puţin la nivelul standardelor 
minime de calitate aplicabile. 

Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 
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b) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

c) bugetul de stat; 
d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice 

din ţară şi din străinătate; 
e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 
f) contribuţia persoanelor beneficiare, după caz; 
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 Servicii sociale pentru persoanele private de libertate 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1849/2004 privind 
organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu 
modificările și completările ulterioare, finanţarea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate se asigura din venituri proprii şi din subvenţii 
acordate de la bugetul de stat, potrivit legii. 

În conformitate cu dispozițiile art. 90 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea 
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, cursurile de școlarizare a 
persoanelor condamnate se organizează și se desfățoară în condițiile stabilite de 
Ministerul Educației Naționale, împreună cu Ministerul Justiției, cu personal didactic 
asigurat și salarizat de inspectoratul școlar, în condițiile legii, prin bugetele unităților 
administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială este situat penitenciarul. Conform art. 
90 alin. (4) din Legea nr. 254/2013, cheltuielile legate de instruirea şcolară a persoanelor 
private de libertate sunt suportate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Cheltuielile aferente accesului şi participării la 
programele de studii universitare sunt suportate de persoanele condamnate sau de alte 
persoane fizice ori juridice. 

În ceea ce privește cheltuielile legate de formarea profesională, acestea sunt suportate 
de Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor sau de alte persoane fizice ori juridice, potrivit prevederilor 
art. 92 alin. (4) din Legea nr. 254/2013. În cazul în care persoanele condamnate execută 
pedeapsa privativă de libertate în regim deschis, acestea pot participa în exteriorul 
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penitenciarului, la cerere, cu aprobarea directorului penitenciarului, şi la alte tipuri de 
formare profesională. Cheltuielile sunt suportate în această situație de persoana 
condamnată sau de alte persoane fizice sau juridice. 

În conformitate cu dispozițiile art. 143 din Legii nr. 254/2013 privind executarea 
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, mijloacele financiare 
necesare funcţionării, dotării şi investiţiilor din centrele educative şi din centrele de 
detenţie sunt asigurate de la bugetul de stat, prin Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, din venituri proprii, precum şi din donaţii şi sponsorizări. 

 Serviciul public de acreditare a furnizorilor de servicii sociale 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi instituţiile aflate în subordinea sa, respectiv 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentul pentru Egalitate de Şanse 
între Femei şi Bărbaţi au responsabilitatea organizării şi derulării activităţilor de 
standardizare şi de acreditare a serviciilor sociale. 

Finanţarea serviciului de acreditare a furnizorilor de servicii sociale se va face cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 Serviciul public de inspecție socială 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2011 
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, 
cu modificările și completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale. 
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 Serviciul public de promovare a egalității de șanse și de tratament între 
femei și bărbați 

Articolul 23 din Legea nr. 229/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
menţionează că ANES elaborează şi propune proiectul de buget propriu pe care îl 
înaintează Ministerului Muncii și Justiției Sociale spre aprobare, în condiţiile legii. 

Secretarul de stat al ANES este ordonator terţiar de credite. 
Pentru finanţarea activităţii ANES pot fi utilizate şi fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile. 

De asemenea, la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, se 
precizează că ANES este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale. 

ANES poate beneficia de donaţii şi sponsorizări în condiţiile legii.  

 Serviciul public de prevenire și sancționare a tuturor formelor de discriminare 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1194/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, cu 
modificarile şi completările ulterioare, cheltuielile curente şi de capital necesare 
funcţionării Consiliului se suportă integral de la bugetul de stat. 

3.4.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

 Serviciul public de prevenire și combatere a violenței în familie 

În figura următoare este ilustrat modul de relaționare între autoritățile administrației 
publice de la nivel central și cele ale administrației publice locale în ceea ce privește 
asigurarea serviciului public de prevenire și combatere a violenței în familie: 
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Agenția Națională pentru 

Egalitatea de Șanse între Femei 

și Bărbați

Reglementare

Autoritățile administrației publice locale 

Elaborează standarde minime de calitate, 
norme metodologice și proceduri de lucru

Stabilește proceduri și criterii de evaluare a

nevoilor sociale în domeniu, elaborează

metodologia de intervenție 

Coordonare, monitorizare, control

Reglementare

Includ aspectele legate de prevenirea și 

combaterea violenței în familie în strategiile 

și programele de dezvoltare regională, 
județeană și locală

DGASPC monitorizează cazurile de violență în familie din unitatea 

administrativ-teritorială în care funcționează

Colaborează la implementarea sistemului de înregistrare, raportare și 

management al cazurilor de violență în familie

Monitorizare

Coordonează activitatea DGASPC și a serviciilor publice de asistență socială

Exercită controlul cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 217/2003

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 

Europene
Ministerul Afacerilor Interne

Elaborează propunerea de  strategie la

nivel național

Elaborează strategia în domeniu
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 Serviciul public de protecție și promovare a drepturilor copilului 

Modul de relaționare între cele două paliere administrative este prezentat în figura 
următoare: 

Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și 

Adopție

Reglementare

Autoritățile administrației publice locale 

Elaborează standarde, norme metodologice
și proceduri de lucru, metodologia de 
licențiere a serviciilor destinate prevenirii 

separării copilului de părinții săi, protecției

speciale a copilului și tânărului ieșit din

sistemul de protecție specială 

Coordonare, monitorizare, control

DGASPC coordonează activitățile de asistență socială și protecție a 

drepturilor copilului la nivelul județului

DGASPC coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării 

copilului de părinții săi desfășurată de serviciile publice de asistență 

socială

DGASPC monitorizează trimestrial activitățile de aplicare a hotărârilor de 

instituire a măsurilor de protecție specială a copilului

Monitorizare

Monitorizează respectarea drepturilor copilului

Asigură controlul și coordonarea activităților serviciilor destinate

prevenirii separării copilului de părinții săi și ale celor de protecție

specială a copilului și activităților Comisiilor pentru protecția copiluiui

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Coordonează elaborarea și aprobă  

Strategia națională

Elaborează strategia în domeniu
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 Serviciul public de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu 
dizabilități 

Modul de relaționare între autoritățile administrației publice de la nivel local și central 
este ilustrat în figura următoare: 

Autoritatea 
Națională pentru 

Persoanele cu 
Dizabilități

Reglementare

Elaborează standarde specifice de calitate pentru 

serviciile sociale, metodologii, norme, instrucțiuni

pentru îmbunătățirea calității serviciilor, metodologii
norme, proceduri de lucru, instrumente de evaluare și

de monitorizare a sistemului de protecție a persoanelor

cu dizabilități

Coordonare, monitorizare, control

Reglementare

Elaborează strategii de dezvoltare locală DGASPC monitorizează activitatea asistenților personali profesioniști

Serviciile publice de asistență socială controlează activitatea asistenților 

personali

Monitorizare

Ministerul Muncii 
și Justiției 

Sociale

Elaborează strategia

națională

Organizează realizarea strategiei naționale

în domeniu
Avizează strategiile județene de dezvoltare

de servicii sociale
Consiliul de 

monitorizare a 
implementării 

Convenției

Monitorizează activitatea 

facilităților de tip rezidențial

și a spitalelor/secțiilor de 

psihiatrie 

Monitorizează implementarea strategiei naționale și a planului național de

acțiune în domeniu

Coordonează metodologic, monitorizează și controlează implementarea 

standardelor
Coordonează și monitorizează activitatea de evaluare complexă și încadrare

în grad și tip de handicap

Autoritățile administrației publice locale 
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 Serviciul public de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane 

În ceea ce privește măsurile de asistență acordate victimelor traficului de persoane, 
autoritățile administrației publice centrale, în special Agenția Națională împotriva 
Traficului de Persoane, relaționează în mod preponderent cu autoritățile competente de 
la nivel județean, respectiv Consiliul Județean și Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului în subordinea cărora sunt organizate și funcționează centrele de 
asistență și protecție a victimelor și locuințele protejate.  

Proceduri de relaționare sunt cuprinse și în Ordinul nr. 335/2007 pentru aprobarea 
Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane, de 
exemplu în ceea ce privește colaborarea dintre reprezentantul centrului regional al 
ANITP și DGASPC în cazul în care victima este copil. În cadrul Strategiei naționale 
împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 se menționează ca problemă 
capacitatea redusă de implementare a Mecanismului, propunându-se eficientizarea 
acestuia și modificarea actului normativ în acest sens.  

Totodată, în Planul anual de acțiune 2015-2016 pentru implementarea Strategiei 
naționale se menționează ca acțiuni desemnarea persoanelor responsabile la nivel 
local/regional/național de monitorizarea și evaluarea serviciilor oferite victimelor 
traficului de persoane și elaborarea rapoartelor standardizate de evaluare, activități 
având ca entități responsabile ANITP și Consiliile Județene/DGASPC.  
 

 Serviciul public de administrare a beneficiilor de asistență socială 

În ceea ce priveşte modul de relaţionare dintre cele două paliere administrative, Legea 
nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare prevede la 
art. 19 că autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile 
publice furnizează, fără plată, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale 
care asigură beneficiile de asistenţă socială, date şi informaţii din bazele de date 
deţinute, gestionate sau administrate, necesare pentru realizarea verificărilor în vederea 
acordării beneficiilor.  

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează de către autorităţile 
administraţiei publice centrale sau locale, în funcţie de tipul şi natura beneficiului de 
asistenţă socială, pe baza documentelor doveditoare ce însoţesc cererea, a informaţiilor 
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furnizate de celelalte baze de date deţinute de autorităţi ale administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi a altor proceduri stabilite de lege. 

 Serviciul public de protecție a persoanelor vârstnice 

În ceea ce privește serviciul public de protecție a persoanelor vârstnice, relaționarea 
între autoritățile administrației publice centrale și locale privește în principal 
competențele financiare.  

În Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor 
vârstnice pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015 
se preconizează înființarea în cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale a unui 
departament pentru îngrijirea de lungă durată responsabil pentru coordonarea, 
planificarea și soluționarea problemelor legate de îngrijirea de lungă durată la toate 
nivelurile guvernamentale, în colaborare cu Ministerul Sănătății. Se urmărește integrarea 
tuturor beneficiilor și serviciilor aferente îngrijirii de lungă durată într-un sistem unificat, 
cu identitate proprie, politici specifice, management și structuri organizaționale. De 
asemenea, în strategie se menționează ca măsură prioritară înființarea unui departament 
special de sprijinire a promovării conceptului de îmbătrânire activă.   

Cooperarea dintre nivelul central și local în ceea ce privește serviciul public de protecție 
a persoanelor vârstnice se evidențiază și în cadrul programelor de interes național, 
precum programul „Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru 
persoane vârstnice”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2016. Prin solicitarea de 
finanțare serviciile publice de asistență socială își exprimă angajamentul de menținere a 
performanței serviciilor sociale furnizate de căminul care face obiectul finanțării, 
monitorizarea implementării și controlul fondurilor alocate fiind asigurate de Agențiile 
Județene pentru Plăți și Inspecție Socială.  
 

 Serviciul public de protecție persoanelor fără adăpost 

Autoritățile administrației publice locale relaționează cu Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale în principal în ceea ce privește competențele de monitorizare și evaluare a 
serviciilor sociale acordate și de monitorizare a implementării strategiilor locale privind 
dezvoltarea de servicii sociale.  
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 Serviciul public de protecție a persoanelor cu diferite adicții 

Ordonanţa Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, prevede la art. 50 că principalele 
atribuţii şi responsabilităţi în realizarea serviciilor sociale îi revin Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale, coordonator al domeniului, precum şi ale celorlalte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale. 

Serviciile sociale se organizează descentralizat, la nivel comunitar, în funcţie de nevoile 
identificate, de numărul potenţialilor beneficiari, de complexitatea situaţiilor de 
dificultate şi de gradul de risc social. 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a dezvolta şi a diversifica gama 
serviciilor sociale în funcţie de nevoile identificate. 

În realizarea obiectivelor proprii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de 
a implica comunitatea în identificarea, prevenirea şi soluţionarea la nivel local a 
problemelor sociale. 

 Servicii sociale pentru persoanele private de libertate 

Potrivit prevederilor art. 90 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea 
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, personalul didactic pentru 
cursurile de școlarizare a persoanelor condamnate este asigurat și salarizat de 
inspectoratul școlar, în condițiile legii, prin bugetele unităților administrativ-teritoriale 
în a căror rază teritorială este situat penitenciarul.  

În contextul dezvoltării sistemului interinstituțional de asistență post-detenție menționat 
de Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-
2019, se poate preconiza creșterea rolului autorităților administrației publice locale în 
asigurarea furnizării serviciilor sociale adresate persoanelor private de libertate.  
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 Serviciul public de acreditare a furnizorilor de servicii sociale 

Hotărârea Guvernului nr. 12/2017, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu 
modificările şi completările ulterioare, precizează la art. 4 alin. (2) lit. c) relaţiile dintre 
cele două paliere administrative în domeniul asistenţei sociale: 

- monitorizează implementarea strategiilor autorităţilor administraţiei publice 
locale privind dezvoltarea de servicii sociale; 

- coordonează metodologic activitatea serviciilor publice de asistenţă socială de la 
nivel teritorial şi colaborează permanent cu autorităţile administraţiei publice 
locale; 

- îndrumă şi monitorizează activitatea autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în 
domeniul asistenţei sociale, precum şi a furnizorilor publici şi privaţi de servicii 
sociale; 

Potrivit art. 6 din cuprinsul aceluiaşi act normativ, în exercitarea atribuţiilor sale, 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale colaborează cu celelalte ministere şi organe de 
specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorităţi publice şi cu organisme 
guvernamentale şi neguvernamentale. 

Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi 
operatorii economici au obligaţia, în condiţiile legii, de a pune la dispoziţia Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale, la cererea acestuia, documentele, datele şi informaţiile 
necesare pentru realizarea atribuţiilor sale. 

Prefecturile, împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
şi consiliile locale, pot sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea 
activităţii instituţiilor din teritoriu, subordonate Muncii și Justiției Sociale. 

În localităţile în care instituţiile din teritoriu, subordonate Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale, nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste instituţii 
prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii 
proprii. 
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 Serviciul public de inspecție socială 

Activitatea de inspecţie socială se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială şi structurile subordonale, fiind principalul instrument de control, 
evaluare şi monitorizare al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în domeniul asistenţei 
sociale. 

Potrivit art. 108 din Legea nr. 292/ 2011 a asistenţei sociale, cu modificările și 
completările ulterioare, activitatea de inspecţie socială se realizează de către 
inspectorii sociali care îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul ţării şi beneficiază de 
statutul specific personalului cu atribuţii de inspecţie şi control. În realizarea atribuţiilor 
prevăzute de lege, inspectorii sociali efectuează evaluarea, monitorizarea şi controlul 
respectării legislaţiei în vigoare din domeniul asistenţei sociale, monitorizarea şi 
controlul respectării criteriilor, standardelor şi indicatorilor în baza cărora se acreditează 
furnizorii şi serviciile sociale, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor 
prevăzute de lege. 

ANPIS desfăşoară activităţi de evaluare/monitorizare în scopul asigurării calităţii 
serviciilor sociale şi verificării modului în care furnizorii şi serviciile sociale îndeplinesc 
cerinţele specifice de calitate evidenţiate printr-un set de standarde, criterii şi 
indicatori.  

Activităţile de evaluare în teren şi de monitorizare a serviciilor sociale se efectuează în 
baza prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 
118/2014 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012, cu modificările 
și completările ulterioare.  

La finalul activităţilor de evaluare/monitorizare, inspectorii sociali care au realizat 
evaluarea în teren completează documentele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 
118/2014 – în concordanţă cu situaţia identificată în teren – şi le transmit 
compartimentului de acreditare din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii 
Naţionale pentru persoanele cu Dizabilităţi sau Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de 
Şanse între Femei şi Bărbaţi, în funcţie de tipul serviciului social evaluat/monitorizat.
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 Serviciul public de promovare a egalității de șanse și de tratament între 
femei și bărbați 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Pensii Publice, 
Inspecţia Muncii, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi 
Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont" - INCDPM Bucureşti, aflate în coordonarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pun 
la dispoziţia ANES, trimestrial, informaţiile rezultate din exercitarea atribuţiilor lor în 
domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, precum şi al eliminării 
discriminării pe criteriul de sex.  

În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, ANES poate solicita informaţii de la autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii şi autorităţi publice, societăţi la 
care statul este acţionar sau asociat, organizaţii patronale şi sindicale reprezentative la 
nivel naţional, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate. 

 Serviciul public de prevenire și sancționare a tuturor formelor de discriminare 

Consiliul elaborează şi aplică politici publice în materia nediscriminării. În acest sens, 
Consiliul va consulta autorităţile publice, organizaţiile neguvernamentale, sindicatele şi 
alte entităţi legale care urmăresc protecţia drepturilor omului sau care au un interes 
legitim în combaterea discriminării. 
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3.5. Domeniul de servicii publice: Turism 

Domeniu: Turism 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de salvare 
montană și de prevenire a 
accidentelor montane 

x x  

2. Serviciul public de salvare 
acvatică, de prim ajutor 
medical și de prevenire a 
accidentelor acvatice 

x   

3. Serviciul de autorizare şi 
control a operatorilor 
economici şi a personalului 
de specialitate din turism și 
din industria de agrement 

  x 

4. Serviciul public de 
promovare a turismului şi de 
dezvoltare a destinaţiilor, 
formelor şi produselor 
turistice 

  x 
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3.5.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice din domeniul turismului 

 Serviciul public de salvare montană și de prevenire a accidentelor montane 

Potrivit prevederilor art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de turism în România, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, Consiliile Județene pe a căror rază administrativ-teritorială se 
află trasee montane și/sau pârtii de schi organizează servicii publice județene 
„Salvamont”, care coordonează activitatea de prevenire a accidentelor montane și de 
salvare în munți a persoanelor accidentate și supraveghează activitatea de amenajare, 
întreținere și reabilitare a traseelor montane din județ. Consiliile Locale pe a căror rază 
administrativ-teritorială există pârtii de schi organizează servicii publice locale 
„Salvamont”.  

 Serviciul public de salvare acvatică, de prim ajutor medical și de prevenire a 
accidentelor acvatice 

În concordanță cu dispozițiile art. 33 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și ale art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 
1136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor 
publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă, serviciul 
public de salvare acvatică, de prim ajutor medical și de prevenire a accidentelor acvatice 
este organizat de către Consiliile Locale care au în administrare ștranduri, plaje 
amenajate, parcuri acvatice sau porturi de agrement nautic, situate pe apele interioare 
naturale ori amenajate. Obligația de organizare a acestui serviciu public revine și 
Consiliilor Locale pe a căror rază administrativ-teritorială există plaje cu destinație 
turistică aflate pe litoralul Mării Negre, în baza art. 4 alin. (1), lit. (a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul 
activităţilor desfăşurate pe plajă, cu modificările și completările ulterioare și a art. 3, 
alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1136/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a 
posturilor de prim ajutor pe plajă. 
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 Serviciul de autorizare şi control a operatorilor economici şi a personalului de 
specialitate din turism și din industria de agrement 

Serviciul de autorizare şi control a operatorilor economici şi a personalului de 
specialitate din turism și din industria de agrement este realizat și furnizat de către 
Ministerul Turismului conform Hotărȃrii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Turismului. Astfel, Ministerul Turismului autorizează operatorii 
economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv: 

• licenţiază agenţiile de turism 
• clasifică structurile de primire turistice 
• omologhează pârtiile, traseele de schi şi traseele turistice montane 
• brevetează şi atestă personalul de specialitate 
• avizează capacitatea instituţională şi eficacitatea educaţională în domeniul 

formării profesionale 
• autorizează plajele turistice şi activităţile din industria de agrement 
• acreditează centrele naţionale de informare şi promovare turistică 

Ministerul Turismului se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi 

Programul de guvernare în domeniul turismului în concordanţă cu cerinţele economiei 
de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici din domeniul de 

competenţă. 

 Serviciul public de promovare a turismului şi de dezvoltare a destinaţiilor, 
formelor şi produselor turistice  

Serviciul public de promovare a turismului şi de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi 
produselor turistice este realizat și furnizat de către Ministerul Turismului și este 
reglementat de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Turismului, precum şi de Hotărȃrea Guvernului nr. 20/2012 
privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a 
Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice. 

Ministerul Turismului se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi 
Programul de guvernare în domeniul turismului în concordanţă cu cerinţele economiei 
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de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici din domeniul de 
competenţă. 

3.5.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

 Serviciul public de salvare montană și de prevenire a accidentelor montane 

Astfel cum rezultă din prevederile art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 
privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea 
activităţii de salvare în munţi, Consiliile Județene au competență exclusivă în ceea ce 
privește asigurarea furnizării serviciului public de salvare montană și de prevenire a 
accidentelor montane.  

Având în vedere caracterul dispozitiv al prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 
77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi 
organizarea activităţii de salvare în munţi și atribuțiile structurii „Salvamont” de la nivel 
local, se poate considera că pot fi exercitate competențe exclusive în ceea ce privește 
furnizarea serviciului public analizat și de către Consiliile Locale. În lipsa unor prevederi 
clare cu privire la puterea de decizie a Consiliului Local, pe de o parte, și a Consiliului 
Județean, pe de altă parte, în exercitarea competențelor legate de asigurarea serviciului 
public, nu se poate susține existența unor competențe partajate.  

Activitățile componente ale serviciului public analizat includ următoarele: Activitățile componente ale serviciului public analizat includ următoarele:

 

 

În Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru 
prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi sunt 
stabilite baremuri de dotare a membrilor echipelor SALVAMONT și a cabanelor cu 
instrumentar medical, medicamente, materiale sanitare și cu materiale pentru 
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intervenție, salvare și transport al bolnavilor și turiștilor accidentați în zona montană. 
Aceste baremuri ar putea sta la baza adoptării unor standarde de cost pentru serviciul 
public analizat.  

Anumite atribuții de reglementare în domeniu revin Asociației Naționale a Salvatorilor 
Montani din România, persoană juridică de utilitate publică, după cum urmează: 

• coordonează din punct de vedere tehnic activitatea de salvare montană din 
întreaga ţara, având dreptul de a emite norme tehnice obligatorii în activitatea de 
salvare montană; 

• organizează examenul de atestare în profesia de salvator montan; 
• organizează formele de pregătire profesională a salvatorilor montani; 
• organizează examenele de atestare periodică a salvatorilor montani;  
• conferă şi ridică dreptul de liberă practică în profesia de salvator montan;  
• aplică sancţiuni disciplinare membrilor săi; 
• organizează echipe speciale de salvatori montani; 
• contribuie la realizarea documentațiilor pentru amenajarea traseelor turistice 

montane noi și pentru modificarea traseelor existente.  

Principalele atribuții ale entităților implicate în asigurarea furnizării serviciului public de 
salvare montană și de prevenire a accidentelor montane sunt următoarele: 

Consiliul Județean – serviciul public județean SALVAMONT 
• coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de 

salvare montană în judeţ; 
• propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee montane; 
• coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare 

a traseelor montane din judeţ; 
• asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane şi 

transmiterea acestora la şefii de formaţie SALVAMONT sau la înlocuitorii acestora; 
• asigură permanența la punctele şi refugiile SALVAMONT; 
• verifică îndeplinirea obligaţiilor stabilite de legislație pentru persoanele fizice sau 

juridice care administrează cabane montane și care au fost nominalizate pentru 
echipare și dotare prin hotărâre a Consiliului Județean; 

• organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani în judeţ; 
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• îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană 
prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean. 

Consiliul Local – serviciul public local SALVAMONT 
• coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de 

salvare montană la nivel local; 
• verifică îndeplinirea obligaţiilor stabilite de legislație pentru persoanele fizice sau 

juridice care administrează cabane montane și care au fost nominalizate pentru 
echipare și dotare prin hotărâre a Consiliului Local; 

• angajează, conform prevederilor legale, formaţiile necesare de salvatori montani; 
• asigură participarea salvatorilor montani, angajaţi cu contracte de muncă, 

contracte de colaborare, sau contracte de voluntariat la formele de pregătire 
profesională organizate de Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România; 

• colaborează cu serviciul public judeţean SALVAMONT; 
• îndeplineşte orice alte atribuţii în ceea ce priveşte salvarea montană prevăzute de 

legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean şi, respectiv, 
Local. 

 Serviciul public de salvare acvatică, de prim ajutor medical și de prevenire a 
accidentelor acvatice 

Din analiza prevederilor legale incidente în materie rezultă că autoritățile administrației 
publice locale de la nivelul comunei, orașului sau municipiului exercită competențe 
administrative exclusive cu privire la asigurarea furnizării serviciului analizat.  

Serviciul public de salvare acvatică, de prim ajutor medical și de prevenire a 
accidentelor acvatice include următoarele activități: accidentelor acvatice include următoarele activități:
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Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România stabilește 
însemnele și legitimațiile salvatorilor acvatici.  
Baremele minime pentru dotarea bazelor de salvare acvatică și a posturilor de salvare 
acvatică – salvamar cu echipament și materiale pentru intervenție, salvare și transport, 
pentru dotarea fiecărui membru al echipei de salvare acvatică cu echipament individual 
și materiale necesare pentru intervenție și salvarea accidentatului și/sau a bolnavului, 
pentru dotarea ambarcațiunilor de salvare și pentru dotarea truselor de prim ajutor, 
stabilite în Anexele 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 1136/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - 
salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă, ar putea sta la baza stabilirii unor 
standarde de cost pentru serviciul public.  

Principalele atribuții ale autorităților administrației publice locale legate de asigurarea 
furnizării serviciului public de salvare acvatică, de prim ajutor medical și de prevenire a 
accidentelor acvatice sunt următoarele: 

• asigură funcţionarea în bune condiţii a posturilor de observare ale serviciilor de 
salvare acvatică - salvamar şi ale bazelor de salvare acvatică şi a posturilor de 
prim ajutor; 

• permit accesul gratuit şi staţionarea pe plaje, în ştranduri, în parcuri acvatice şi în 
porturile de agrement nautic până la posturile de salvare acvatică - salvamar şi de 
prim ajutor al vehiculelor şi/sau personalului serviciilor de salvare, precum şi al 
organelor căpităniei portului; 

• montează în locuri vizibile panouri de avertizare şi de informare cuprinzând 
instrucţiuni de utilizare pentru vizitatori şi zonele de apă destinate sau interzise 
îmbăierii; 

• semnalizează prin intermediul steagurilor zonele destinate sau interzise îmbăierii 
şi practicării activităţii de agrement nautic; 

• execută lucrări de amenajare, precum şi de construire a posturilor şi bazelor de 
observare, cu participarea directă a reprezentanţilor serviciilor publice de salvare 
acvatică – salvamar; 

• prin serviciile publice de salvare acvatică – salvamar și posturile de salvare 
acvatică – salvamar asigură: coordonarea din punct de vedere administrativ şi 
organizatoric a activităţii serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a 
posturilor de salvare acvatică - salvamar de pe plan local, permanenţa pe timpul 
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programului la posturile de observare, coordonarea şi supravegherea activităţii de 
amenajare, întreţinere şi reabilitare a posturilor de observare şi a materialelor de 
avertizare, colaborarea cu celelalte servicii publice din teritoriu (salvarea, poliţia, 
jandarmeria, protecţia consumatorului), participarea salvatorilor acvatici la 
cursuri de pregătire profesională conform legii, interzicerea personalului serviciilor 
de salvare acvatică - salvamar şi ale posturilor de salvare acvatică - salvamar să 
folosească bărcile de salvare pentru plimbări cu vizitatorii, pentru pescuit şi alte 
asemenea activităţi, acestea fiind destinate numai pentru prevenirea accidentelor 
şi pentru acţiunile de salvare de la înec; 

• amplasează panourile de avertizare şi pe cele de informare într-un loc vizibil și 
înlocuiesc ori de câte ori este nevoie panourile de avertizare şi pe cele de 
informare montate pe mal; 

• verifică după fiecare furtună legăturile geamandurilor, realinierea lor în funcţie de 
adâncimea apei, precum şi completarea geamandurilor lipsă; 

• arborează steaguri de avertizare corespunzătoare la posturile de observare; 
• delimitează zonele de îmbăiere de zonele în care se practică activitatea de 

agrement nautic; 
• asigură permanent curăţenia, îndepărtarea de pe plajă şi din zona submersă de 

îmbăiere a obiectelor periculoase; 
• amplasează punctul de observare astfel încât să poată fi supravegheată toată 

suprafața de apă aflată în competență; 
• asigură acoperirea marginilor piscinelor cu materiale antiderapante; 
• asigură semnalizarea plajelor conform standardelor internaționale, marcarea 

plajelor, a locurilor de îmbăiere ale acestora și a ștrandurilor în funcție de 
configurația locului, prin mijloace vizuale, costiere și plutitoare și marcarea 
adâncimii apei și a obstacolelor de pe fundul apei. 

 Serviciul de autorizare şi control a operatorilor economici şi a personalului de 
specialitate din turism și din industria de agrement   

Ministerul Turismului îndeplinește, prin Direcția generală de control, autorizare şi 
monitorizare în conformitate cu Hotărȃrea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Turismului: 

• realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniile de 
competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale; 
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• atestă ca staţiuni turistice de interes local sau naţional localităţi sau părţi de 
localităţi, la solicitarea autorităţilor publice locale; 

• efectuează controlul activităţilor din turism şi din industria de agrement, conform 
legislaţiei în vigoare; 

• efectuează controlul calităţii serviciilor din turism şi din industria de agrement; 
• coordonează, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, procesul de instruire din 

instituţii de învăţământ în domeniul turismului; 
• coordonează, împreună cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, programe 

naţionale şi judeţene de reconversie profesională în meseriile specifice activităţii 
turistice; 

• colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea 
pregătirii profesionale a personalului din sistemul său; 

• organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în 
domeniile coordonate; 

• avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum 
şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului, conform legii; 

 Serviciul public de promovare a turismului şi de dezvoltare a destinaţiilor, 
formelor şi produselor turistice  

Atribuțiile Ministerului Turismului în furnizarea serviciului public de promovare a 
turismului şi de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice sunt prevăzute 
la art. 3 din Hotărârii Guvernului 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Turismului: 

• elaborează şi implementează în domeniul turismului Strategia naţională de 

dezvoltare turistică, strategii de dezvoltare şi soluţii de reformă privind evoluţia 

sectorului şi atragerea investitorilor, politici de promovare şi dezvoltare a 

turismului; 
• elaborează, aprobă şi implementează planuri de dezvoltare a infrastructurii 

turistice; 
• realizează politica de promovare şi dezvoltare a turismului pe baza programului 

anual de marketing şi promovarea turismului şi a programului de dezvoltare a 

produselor turistice; 
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• organizează şi realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe 

piaţa internă, cât şi pe pieţele internaţionale, prin activităţi specifice 

reprezentanţelor de promovare turistică; 
• îndeplineşte rolul de autoritate naţională responsabilă cu elaborarea, coordonarea 

şi implementarea programului pentru definirea şi promovarea brandului turistic 

naţional, în scopul creării unei imagini pozitive a României; 
• organizează activităţi de promovare prin producţie sau coproducţie de emisiuni TV 

şi radio. 
• participă la manifestări expoziţionale de turism în ţară şi în străinătate, 

organizează vizite educaţionale de informare, precum şi evenimente şi misiuni cu 

rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea 

notorietăţii României ca destinaţie turistică, în ţară şi în străinătate, sau participă 

în calitate de coorganizator împreună cu asociaţiile profesionale, patronale şi 

organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile 

administraţiei publice locale şi centrale, cu alte entităţi ce desfăşoară activitate 

în domeniul turismului, în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru 

reprezentanţii mass-mediei; 

3.5.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice din domeniul turismului 

 Serviciul public de salvare montană și de prevenire a accidentelor montane 

Potrivit prevederilor art. 33, alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 
77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi 
organizarea activităţii de salvare în munţi, finanțarea activității serviciilor publice 
județene și locale SALVAMONT, inclusiv dotarea și echiparea cabanelor cu aparatură, 
instrumente și materiale necesare desfășurării activității, se face din bugetele proprii ale 
județelor, sau din bugetele locale, după caz. În conformitate cu art. 34 din Hotărârea 
Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor 
montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, sursele financiare necesare 
lucrărilor de amenajare şi întreţinere a traseelor turistice montane se asigură de 
Consiliile Judeţene şi/sau Locale în subordinea cărora funcţionează serviciul public 
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SALVAMONT. Totodată, în concordanță cu dispozițiile art. 38 din Hotărârea Guvernului 
nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi 
organizarea activităţii de salvare în munţi, fondurile necesare pentru construirea 
refugiilor, a bazelor SALVAMONT și a punctelor sanitare SALVAMONT se asigură din 
bugetele proprii ale județelor și din bugetele locale.  
 

 Serviciul public de salvare acvatică, de prim ajutor medical și de prevenire a 
accidentelor acvatice 

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1136/2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare 
acvatică - salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă, finanțarea serviciilor publice 
de salvare acvatică – salvamar și a posturilor de prim ajutor, inclusiv dotarea și echiparea 
bazelor/posturilor de observare salvamar cu aparatură, instrumente și materiale 
necesare desfășurării activității de salvare se asigură din bugetul de stat.  

Pentru autoritățile administrației publice locale din localitățile riverane Mării Negre pe a 
căror rază teritorială se află plaje cu destinație turistică sunt aplicabile prevederile art. 
4, alin. (2^1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea 
plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, cu modificările și 
completările ulterioare, care menționează că finanțarea obligațiilor de organizare și 
asigurare a serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar și a posturilor de prim ajutor 
se asigură prin bugetele locale din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
aprobate anual cu această destinație, prin legea bugetului de stat, la propunerea 
fundamentată a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene.  

 Serviciul de autorizare şi control a operatorilor economici şi personalul de 
specialitate din turism și din industria de agrement   

Realizarea serviciului public de autorizare şi control al structurilor de primire turistică, 
este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Turismului. 
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 Serviciul public de promovare a turismului şi de dezvoltare a destinaţiilor, 
formelor şi produselor turistice  

Realizarea serviciului public de promovare a turismului şi de dezvoltare a destinaţiilor, 
formelor şi produselor turistice este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Turismului. 

3.5.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

 Serviciul public de salvare montană și de prevenire a accidentelor montane 

Potrivit prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea 
unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare 
în munţi, serviciile medicale de urgență furnizate de formațiile SALVAMONT cu personal 
medical autorizat se subcontractează cu serviciile de ambulanță. Totodată, serviciul de 
ambulanță are obligația de a prelua accidentații care necesită spitalizare în cazul 
accidentelor în munți. Serviciul de ambulanță județean se află în subordinea Direcțiilor 
de Sănătate Publică Județene.  

În concordanță cu prevederile art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind 
instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea 
activităţii de salvare în munţi, omologarea traseelor turistice montane, activitate legată 
de cea de prevenire a accidentelor montane, intră în atribuțiile Ministerului Turismului.  

În conformitate cu dispozițiile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind 
instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea 
activităţii de salvare în munţi, Ministerul Sănătății asigură, prin Direcțiile de Sănătate 
Publică Județene, instruirea anuală a cabanierilor nominalizați prin hotărâre a Consiliului 
Județean sau a Consiliului Local și a ghizilor montani pentru acordarea primului ajutor 
medical și folosirea medicamentelor din dotarea cabanelor turistice.  
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 Serviciul public de salvare acvatică, de prim ajutor medical și de prevenire a 
accidentelor acvatice 

Potrivit dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1136/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - 
salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă, în cazul accidentelor, echipele de 
salvatori acvatici apelează serviciul de ambulanță, aflat în subordinea Direcțiilor de 
Sănătate Publică Județene, care are obligația de a prelua de la acestea persoanele 
accidentate. De asemenea, conform art. 22, alin. (3) din același act normativ, în 
perioada sezonului estival pe litoralul Mării Negre, în raport cu specificul și cu frecvența 
cazurilor de accidente pe plajă, se pot detașa medici la unitățile sanitare care au 
structuri de primire a urgențelor, cu avizul Ministerului Sănătății, la cererea autorităților 
de sănătate publică județene sau a municipiului București.  

Astfel cum se menționa în secțiunea anterioară, Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene fundamentează propunerea de alocare 
către bugetele locale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 
finanțarea obligațiilor de organizare și asigurare a serviciilor publice de salvare acvatică – 
salvamar și a posturilor de prim ajutor.  

 Serviciul de autorizare şi control a operatorilor economici şi personalul de 
specialitate din turism și din industria de agrement   

Potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Turismului furnizarea serviciului public de autorizare şi control al 
structurilor de primire turistică este realizat și furnizat la nivel central. 

 Serviciul public de promovare a turismului şi de dezvoltare a destinaţiilor, 
formelor şi produselor turistice  

Potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Turismului serviciul public de promovare a turismului şi de dezvoltare a 
destinaţiilor, formelor şi produselor turistice este realizat și furnizat la nivel central. 
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3.6. Domeniul de servicii publice: Locuire 

Asigurarea de locuințe sociale, respectiv de locuințe ce beneficiază de chirie 
subvenționată, pentru persoanele sau familiie a căror situație economică nu le permite 
accesul la o locuință în condițiile pieței145, a reprezentat în mod  tradițional un serviciu 
de interes general la nivel comunitar și național.  

Responsabilitatea principală în furnizarea serviciului de gestionare a locuințelor sociale 
revine Consiliilor locale în al căror domeniu public se află aceste locuințe.  

Statul, prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene, sprijină financiar construcția de locuințe sociale în cadrul unui program 
multianual dezvoltat în conformitate cu prevederile Legea nr. 114/1996 privind 
locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a cărui implementare 
a început cu aproape 20 de ani în urmă. 

În tabelul următor sunt prezentate nivelurile de exercitare a competențelor pentru 

serviciul public inclus în domeniul locuirii: 

Domeniu: Locuire 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de gestionare a 
locuințelor sociale 

x  x 

    

145Conform definiției prevăzute de art. 2 lit. c) din Legea nr. 114/1996.  
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3.6.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice din domeniul locuirii 

 Serviciul public de gestionare a locuințelor sociale 

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, Consiliile Locale controlează și răspund de fondul de locuințe 
sociale situate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, fond 
constituit prin realizarea de construcții noi și prin reabilitarea contrucțiilor existente. 
Locuințele sociale se construiesc în zonele și pe amplasamentele prevăzute în 
documentațiile de urbanism. Locuințele sociale fac parte din domeniul public al unității 
administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia sunt construite.  

Activitățile de gestionare a locuințelor sociale, astfel cum rezultă din dispozițiile 
Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările și 
completările ulterioare, includ în principal următoarele: 

• stabilirea măsurilor necesare pentru înregistrarea și analiza solicitărilor primite 
pentru repartizarea unei locuințe sociale; 

• constituirea comisiilor de analiză a solicitărilor; 
• publicarea criteriilor de repartizare, a actelor justificative necesare și a locului de 

primire a cererilor; 
• emiterea repartițiilor în ordinea stabilită în lista de priorități; 
• stabilirea chiriei nominale; 
• încheierea contractului de închiriere; 
• subvenționarea diferenței dintre nivelul chiriei din contract și valoarea nominală a 

chiriei; 
• stabilirea listei cuprinzînd obiectivele de investiții care urmează să se finanțeze în 

anul următor și transmiterea acesteia către Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene; 

• managementul contractelor de execuție, numirea comisiilor și participarea la 
verificarea situațiilor de lucrări și a stadiului fizic de execuție; 

• solicitarea lunară a necesarului de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru 
decontarea lucrărilor executate în luna anterioară și a producției pentru luna în 
curs; 

• constituirea, repartizarea și utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale, conform 
prevederilor programelor de investiții. 
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Finanțarea construcției de locuințe sociale se gestionează de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în cadrul Programului anual de 
construcții de locuințe sociale derulat conform Legea nr. 114/1996 privind locuințele, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Autoritățile implicate în furnizarea serviciului sunt ilustrate în figura următoare: 

Nivel local
Autorități ale administrației publice de la 

nivelul comunei/orașului/municipiului

• Realizează activitățile de gestionare a 

fondului de locuințe sociale la nivel local

Nivel central
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 

Europene

• Asigură managementul Programului anual de 

construcție de locuințe sociale derulat 

conform Legii nr. 114/1996

 

 
 

3.6.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

 Serviciul public de gestionare a locuințelor sociale 

În conformitate cu prevederile art. 24 lit. b) din Legea-cadru a descentralizării nr. 
195/2006, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice 
locale de la nivelul comunelor și orașelor exercită competențe partajate cu autoritățile 
administrației publice centrale privind construirea de locuințe sociale. Totodată, art. 38 
din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, statuează responsabilitatea Consiliilor Locale pentru controlul fondului de 
locuințe sociale situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective.  

În timp ce administrarea fondului de locuințe sociale existente se realizează exclusiv la 
nivel local, construirea de locuințe sociale implică separarea finanțării și a puterii de 
decizie între autoritățile administrației publice locale și Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene.  
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Principalele atribuții ale autorităților administrației publice locale și ale Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sunt următoarele: 
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3.6.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice serviciilor publice din domeniul 
locuirii 

 Serviciul public de gestionare a locuințelor sociale 

În ceea ce privește fondul de locuințe sociale existent, potrivit prevederilor art. 44 din 
Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, diferența dintre chiria stabilită în contractul de închiriere (chirie care este în 
cuantum de maxim 10% din venitul net lunar al familiei chiriașe, calculat pe ultimele 12 
luni) și valoarea nominală a chiriei este subvenționată de la bugetul local al unității 
administrativ-teritoriale unde este situată locuința socială.  

Potrivit art. 26 din Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu 
modificările și completările ulterioare, finanțarea construirii locuințelor sociale se 
asigură din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinație, din 
transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinație în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum 
și din donații și contribuții de la persoane fizice și juridice, efectuate conform 
prevederilor legale în vigoare.  
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3.6.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

 Serviciul public de gestionare a locuințelor sociale 

Modul de relaționare între autoritățile administrației publice locale și Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cu privire la 
finanțarea construcției de locuințe sociale este ilustrat în figura următoare: 

Finanțarea construcției de locuințe sociale
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În ceea ce privește Programul-pilot „Locuințe sociale pentru comunitățile de romi”, 
acesta se derulează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1237/2008 
privind aprobarea Programului-pilot „Locuințe sociale pentru comunitățile de romi”. 
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Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin 
intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL), încheie acorduri cu autoritățile 
administrației publice locale pentru: 

• punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a unor terenuri din domeniul public, 
destinate construcției de locuințe; 

• realizarea lucrărilor tehnico-edilitare, în vederea asigurării serviciilor comunitare 
de utilități publice. 

Investițiile publice pentru construirea locuințelor sociale prevăzute în Program se 
derulează de către ANL, cu finanțare din surse de la bugetul de stat, alocate cu această 
destinație prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene și/sau în parteneriat cu persoane juridice de drept public.  

Locuințele sociale construite fac parte din domeniul public al unității administrativ-
teritoriale unde sunt amplasate și sunt preluate în administrare de Consiliile Locale, prin 
protocol încheiat cu ANL.   

3.7. Domeniul de servicii publice: Servicii publice comunitare pentru situații de 

urgență 

În cadrul analizei au fost definite 3 servicii publice după cum urmează:  
1. Serviciul public de urgență profesionist  
2. Serviciul public 112 
3. Serviciul public de urgenţă voluntar 

Domeniu: Servicii publice comunitare pentru situații de urgență 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de urgență  x x 
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profesionist  
2. Serviciul public 112   x 
3. Serviciul public de urgenţă 

voluntar 
x x  

3.7.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii 
de urgenţă 

 Serviciul public de urgență profesionist  

Serviciile publice de urgență profesioniste sunt constituite în judeţe şi în municipiul 
Bucureşti ca servicii publice deconcentrate în subordinea Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă (IGSU).  

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne, participă, conform dispozițiilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 
1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 
organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările și 
completările ulterioare, în domeniile de competență, la îndeplinirea funcțiilor de 
strategie, reglementare, control, administrare și reprezentare, ce revin Ministerului 
Afacerilor Interne. 

 Serviciul public 112 

În ceea ce privește Serviciul de urgenţă 112,  la nivel național coordonatorul sistemului 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă este Comitetului naţional de coordonare a 
activităţii SNUAU146, iar administratorul sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă este Serviciul de Telecomunicaţii Speciale147. La nivel teritorial acţionează 
agenţiile specializate de intervenţie148 (care operează dispeceratele de urgenţă și 

    

146 Art. 5 din O.U.G. nr. 34/2008.  
147 Art. 4 din O.U.G. nr. 34/2008. 
148 Art. 7 din O.U.G. nr. 34/2008.  
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dispeceratele integrate de urgenţă) au rolul de intervenţie imediată pentru soluţionarea 
urgenţelor: ambulanţa, Serviciile Mobile de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare 
(S.M.U.R.D.), poliţia, jandarmeria, serviciile publice profesioniste şi voluntare pentru 
situaţii de urgenţă, structurile contra terorismului, precum şi alte structuri.  

Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
supraveghează modul în care furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice 
respectă obligaţiile ce le revin potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2008149 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă, cu modificările și completările ulterioare. 

 Serviciul public de urgenţă voluntar 

Potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu 
modificările și completările ulterioare, serviciile publice de urgență voluntare, în sensul 
de structuri care prestează serviciul public analizat, se organizează în surbordinea 
Consiliilor Locale, activitatea acestora fiind condusă de profesioniști salariați ai 
administrației publice locale. Art. 7 din același act normativ menționează că activitatea 
serviciilor de urgență este coordonată de primar la nivelul comunelor, orașelor și 
municipiilor, cu excepția municipiului București.  

IGSU asigură coordonarea și controlul de specialitate al serviciilor publice comunitare 
pentru situații de urgență voluntare. Serviciile publice deconcentrate ale IGSU acordă 
avizul pentru înființarea, desființarea, precum și extinderea sau restrângerea activității 
serviciului de urgență voluntar.  

    

149 Art. 13 din O.U.G. nr. 34/2008. 
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3.7.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

 Serviciul public de urgență profesionist  

Cu privire la serviciile publice de urgență profesioniste, conform art. 3 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare pentru situații de urgență, cu modificările și completările 
ulterioare, serviciile de urgenţă și Inspectoratul General asigură îndeplinirea atribuţiilor 
specifice de protecţie civilă, de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de 
gestionare a situaţiilor de urgenţă, potrivit competenţelor stabilite prin legile în vigoare. 
Potrivit art. 7 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, la nivel central, Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență se ocupă de coordonarea, controlul şi acordarea asistenţei tehnice de 
specialitate în domeniul protecţiei civile, iar la nivel local aceste atribuții revin 
inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov.  

De asemenea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are o serie de atribuții 
principale prevăzute și în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și 
completările ulterioare, la art. 25, acestea fiind următoarele: 

• analizează, evaluează şi monitorizează tipurile de risc, efectuează prognoze 
asupra evoluţiei acestora în scopul identificării stărilor potenţial generatoare de 
situaţii de urgenţă, propunând totodată măsuri pentru avertizarea populaţiei şi 
prevenirea agravării situaţiei; 

• asigură coordonarea aplicării unitare, pe întreg teritoriul ţării, a măsurilor şi 
acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă; 

• asigură informarea operativă a ministrului administraţiei şi internelor şi a 
instituţiilor interesate asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă 
sau producerii situaţiilor de urgenţă în teritoriu, printr-un sistem informaţional 
propriu; 

• coordonează derularea programelor naţionale de pregătire în domeniul apărării 
împotriva dezastrelor; 

• coordonează activităţile de prevenire şi de intervenţie desfăşurate de serviciile 
publice comunitare profesioniste, precum şi constituirea grupelor operative pentru 
coordonarea şi sprijinul răspunsului în situaţii de urgenţă în zonele grav afectate; 

• transmite şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor Comitetul Național pentru Situații 
Speciale de Urgență denumit în continuare Comitet Național; 
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• asigură informarea populaţiei prin mass-media despre iminenţa ameninţării ori 
producerea situaţiilor de urgenţă, precum şi asupra măsurilor întreprinse pentru 
limitarea sau înlăturarea efectelor acestora; 

• asigură coordonarea tehnică şi de specialitate a centrelor operaţionale şi a 
centrelor operative şi asigură menţinerea permanentă a fluxului informaţional cu 
acestea; 

• cooperează cu organismele de profil pe plan internaţional, pe baza convenţiilor la 
care statul român este parte, şi urmăreşte respectarea acestor convenţii în 
domeniul situaţiilor de urgenţă; 

• avizează şi propune Comitetului Naţional, spre aprobare, planurile de intervenţie, 
de cooperare sau de asistenţă tehnică cu alte structuri ori organizaţii 
internaţionale, în vederea îmbunătăţirii managementului situaţiilor de urgenţă; 

• constituie şi gestionează baza de date cu privire la situaţiile de urgenţă şi pune la 
dispoziţia instituţiilor interesate datele şi informaţiile solicitate pentru 
soluţionarea situaţiilor de urgenţă; 

• avizează regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice 
tipurilor de risc, elaborate de comitetele ministeriale, şi le prezintă spre 
aprobare; 

• acordă asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor publice centrale şi locale 
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

• propune ministrului administraţiei şi internelor participarea cu forţe şi mijloace la 
înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă în afara teritoriului ţării, potrivit 
tratatelor, acordurilor şi înţelegerilor internaţionale la care România este parte; 

• coordonează planificarea resurselor necesare gestionării situaţiilor de urgenţă la 
nivel naţional şi elaborează proiectul planului de asigurare cu resurse umane, 
materiale şi financiare pentru astfel de situaţii; 

• elaborează rapoarte şi alte documente pentru informarea Comitetului Naţional, 
primului-ministru, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Preşedintelui României şi 
comisiilor de specialitate ale Parlamentului; 

• cooperează cu celelalte organe ale statului abilitate în managementul stării de 
urgenţă, stării de asediu sau al altor stări excepţionale; 

• funcţionează ca punct naţional de contact în relaţiile cu organismele şi 
organizaţiile internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale cu 
responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
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• elaborează Regulamentul-cadru privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi 
dotarea comitetelor, centrelor operaţionale şi centrelor operative pentru situaţii 
de urgenţă; 

• informează Colegiul Ministerului Afacerilor Interne asupra activităţii desfăşurate; 

Și, nu în ultimul rând, art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare prevede atribuțiile 
generale ce îi revin Inspectoratului General în ceea ce privește punerea în aplicare într-o 
concepţie unitară a legislaţiei în vigoare în domeniile apărării vieţii, bunurilor şi a 
mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi al realizării măsurilor de 
protecţie civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, la nivel naţional.  
Acest articol, statuează că, Inspectoratul General:  

• elaborează strategii, programe şi planuri în domeniile de activitate, pe care le 
supune aprobării organelor abilitate, şi le avizează pe cele elaborate de ministere 
şi de alte instituţii publice centrale; 

• elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind tipurile de risc, natura şi 
frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor 
rezultate din acestea; 

• elaborează norme generale, pe care le supune spre aprobare ministrului 
administraţiei şi internelor; 

• elaborează şi emite metodologii, norme, normative, regulamente, instrucţiuni, 
standarde operaţionale şi proceduri şi le avizează pe cele emise de ministere şi de 
alte instituţii publice centrale; 

• elaborează criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea 
serviciilor de urgenţă profesioniste, respectiv voluntare, precum şi criterii de 
performanţă privind structura şi normele minimale de dotare a serviciilor private 
pentru situaţii de urgenţă, pe care le supune spre aprobare ministrului 
administraţiei şi internelor; 

• participă la atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte, a 
responsabililor tehnici şi a experţilor în activitatea de construcţii, precum şi la 
eliberarea agrementelor tehnice ale noilor produse şi procedee în acest domeniu; 

• emite, potrivit legii, reglementări tehnice pe care trebuie să le îndeplinească 
mijloacele de apărare împotriva incendiilor şi cele din domeniile protecţiei civile, 
utilizate pe teritoriul României; 

• asigură, la nivel central, coordonarea tehnică de specialitate a activităţilor de 
prevenire a incendiilor şi a dezastrelor; 
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• acordă asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor centrale şi locale privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

• elaborează, din punctul de vedere al riscurilor gestionate, criteriile de clasificare 
a localităţilor şi agenţilor economici, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului; 

• autorizează laboratoarele şi poligoanele de încercări la foc şi cele de distrugere a 
muniţiei neexplodate; 

• emite avizele şi autorizaţiile prevăzute de lege, în domeniile de competenţă; 
• asigură coordonarea tehnică şi de specialitate a centrelor operaţionale şi a 

centrelor operative şi asigură menţinerea permanentă a fluxului informaţional cu 
acestea; 

• coordonează derularea programelor naţionale de pregătire în domeniul apărării 
împotriva dezastrelor şi urmăreşte la nivel naţional aplicarea strategiilor şi 
programelor internaţionale, europene şi regionale pentru prevenirea catastrofelor 
şi reducerea dezastrelor; 

• organizează şi conduce activităţile de apărare a vieţii, bunurilor şi mediului în 
situaţii de urgenţă, precum şi activităţile de acordare a primului ajutor calificat şi 
descarcerare; 

• îndrumă, controlează şi coordonează, după caz, inspectoratele pentru situaţii de 
urgenţă, instituţiile şi unităţile din subordine, serviciile de urgenţă voluntare, 
precum şi serviciile de urgenţă private; 

• elaborează statele de organizare, tabelele şi normele de înzestrare ale structurilor 
subordonate; 

• asigură informarea operativă a ministrului afacerilor interne şi a instituţiilor 
abilitate asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă sau asupra 
producerii situaţiilor de urgenţă în teritoriu, printr-un sistem informaţional 
propriu; 

• organizează şi conduce aplicaţii şi exerciţii pentru verificarea viabilităţii 
planificării intervenţiei şi resurselor; 

• propune ministrului afacerilor interne participarea cu forţe şi mijloace la 
înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă de amploare şi complexitate ridicată 
şi/sau dezastrelor în afara teritoriului ţării, potrivit tratatelor, acordurilor şi 
înţelegerilor internaţionale la care România este parte; 

• organizează şi controlează formarea, evaluarea şi certificarea competenţei 
profesionale a persoanelor şi cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării 
împotriva incendiilor şi protecţiei civile; 
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• organizează şi controlează atestarea persoanelor fizice şi juridice pentru prestarea 
lucrărilor de termoprotecţie şi ignifugare, precum şi a celor de verificare, 
întreţinere şi reparare a mijloacelor destinate apărării împotriva incendiilor şi 
protecţiei civile; 

• constituie şi gestionează baza de date cu privire la situaţiile de urgenţă, pune la 
dispoziţie instituţiilor interesate datele şi informaţiile solicitate pentru 
soluţionarea situaţiilor de urgenţă şi coordonează activităţile de studii şi cercetare 
ştiinţifică; 

• efectuează activităţi specifice de desemnare a organismelor pentru evaluarea 
conformităţii produselor şi privind stabilirea introducerii pe piaţă a produselor 
pentru construcţii cu rol în siguranţă la incendiu; 

• avizează regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice 
tipurilor de risc, elaborate de comitetele ministeriale, şi le prezintă spre semnare 
ministrului administraţiei şi internelor; 

• cooperează cu celelalte organe ale statului abilitate în managementul stărilor de 
urgenţă şi de asediu sau al crizelor, precum şi cu organizaţiile internaţionale de 
profil, pe baza convenţiilor la care statul român este parte, şi urmăreşte 
respectarea acestor convenţii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

Deopotrivă, și serviciile de urgenţă profesioniste mai au o serie de atribuții prevăzute de 
art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare. 
Conform acestui articol, serviciile de urgenţă profesioniste au următoarele atribuţii 
principale: 

• organizează şi desfăşoară activităţi specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 
• participă la identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a factorilor 

determinanţi ai acestora şi întocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele 
de competenţă, pe care le supun aprobării prefecţilor; 

• exercită coordonarea, îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate al 
activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă; 

• acordă asistenţă tehnică de specialitate privind gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
• monitorizează prin centrele operaţionale evoluţia situaţiilor de urgenţă şi 

informează operativ prefecţii şi Inspectoratul General; 
• planifică, organizează şi desfăşoară pregătirea pentru răspuns, în cazul situaţiilor 

de urgenţă, a subunităţilor de intervenţie din subordine; 
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• fac propuneri comitetelor pentru situaţii de urgenţă150 şi Inspectoratului General 
privind gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă; 

• urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a 
planurilor de intervenţie şi de cooperare specifice tipurilor de riscuri; 

• asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăresc 
menţinerea legăturilor de comunicaţii între centrele operaţionale şi operative 
implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu dispeceratele 
integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor 
care intervin în acest scop; 

• centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de 
sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi le înaintează organismelor şi organelor 
abilitate; 

• gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă din zonele de 
competenţă; 

Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.492/ 2004 privind principiile de organizare, 
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările și 
completările ulterioare, serviciile de urgenţă profesioniste funcționează ca inspectorate, 
cu personalitate juridică, în subordinea IGSU, îndeplinind următoarele atribuții principale 
(art. 11): 

• planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire 
privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare 
pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor. 

• elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa 
situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din 
acestea. 

    

150 Art. 7 din OUG 21/2004: „(1)Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt: 
a)Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă; 
b) comitetele ministeriale şi ale altor instituţii publice centrale pentru situaţii de urgenţă; 
c) Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă; 
d) comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă; 
e) comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. 
(2)Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt organisme interinstituţionale de sprijin al managementului şi 
se întrunesc semestrial şi ori de câte ori situaţia impune.” 



 
 

388 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

• desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a 
tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi 
a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă. 

• participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează 
dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de 
autorităţile publice locale şi cele deconcentrate/descentralizate. 

• emite avize şi autorizaţii, în condiţiile legii. 
• monitorizează şi evaluează tipurile de risc. 
• participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, 

serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei.  
• organizează pregătirea personalului propriu, precum şi a populaţiei privind 

comportarea în situaţii de urgenţă. 
• execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, 

avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, 
căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de 
urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, 
filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a 
bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru 
supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz 
de situaţii de urgenţă. 

• controlează şi îndrumă structurile subordonate, serviciile publice şi private de 
urgenţă. 

• participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru 
răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora. 

• stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/ coordonează elaborarea 
documentelor operative de răspuns. 

• avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgenţă voluntare şi private. 
• planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru 

verificarea viabilităţii documentelor operative. 
• organizează banca de date privind intervenţiile, analizează periodic situaţia 

operativă şi valorifică rezultatele. 
• participă cu grupări operative/solicită sprijinul grupărilor operative stabilite şi 

aprobate pentru/la intervenţii în zona/în afara zonei de competenţă. 
• participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în afara teritoriului naţional, în baza 

acordurilor la care statul român este parte. 
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• participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au 
determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor. 

• stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale 
incendiului. 

• controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în 
organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi activitatea 
acestora. 

• constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale 
din domeniul de competenţă. 

• desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific. 
• organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum şi 

acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli. 
• asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor defăşurate, 

conform reglementărilor specifice. 
• încheie, după terminarea operaţiunilor de intervenţie, documentele stabilite 

potrivit regulamentului. 
• desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei psihologice şi religioase. 
• îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege. 

Și, nu în ultimul rând, în ceea ce privește protecția civilă, autorităţile administraţiei 
publice, conform art. 21 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, au următoarele atribuții: 

• Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asigură stabilirea şi integrarea 
măsurilor de protecţie civilă în planurile şi programele de dezvoltare economico-
socială ce se elaborează la nivel naţional, judeţean şi local şi urmăresc realizarea 
acestora. 

• Măsurile şi acţiunile de prevenire din planurile de protecţie civilă se planifică şi se 
execută prioritar de către toate autorităţile administraţiei publice centrale şi 
locale, potrivit competenţelor acestora. 

• Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale poartă întreaga răspundere 
pentru asigurarea condiţiilor de supravieţuire151 a populaţiei afectate de urmările 
calamităţilor naturale şi a celorlalte situaţii de protecţie civilă. 

    

151 Asigurarea condiţiilor de supravieţuire se realizează prin serviciile de urgenţă, serviciile publice de 

gospodărie comunală, instituţii şi operatori economici, inclusiv prin utilizarea, în condiţiile legii, a 
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 Serviciul public 112 

Cu privire la serviciul de urgenţă 112, potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic 
pentru apeluri de urgenţă (SNUAU), cu modificările și completările ulterioare, scopul 
acestuia este acela de a prelua apelurilor de urgenţă de la cetăţeni şi, după caz, 
transmiterea acestora către agenţiile specializate de intervenţie, sau al prelucrării lor şi 
alertării directe a echipajelor de intervenţie în vederea asigurării unei reacţii imediate, 
uniforme şi unitare pentru soluţionarea urgenţelor.  

În ceea ce privește compentența responsabilului de furnizare: 
a. În materia atribuţiilor de planificare strategică și de elaborare de politici, 

Comitetului naţional de coordonare a activităţii SNUAU are următoarele atribuții:  
• are rolul elaborării de politici şi strategii privind funcţionarea, operarea şi 

dezvoltarea SNUAU, precum şi a serviciului de urgenţă 112 în România, adoptând 
în acest sens hotărâri, prin consens152; 

• elaborează şi adoptă politica şi strategia privind funcţionarea, operarea şi 
dezvoltarea SNUAU, precum şi a serviciului de urgenţă 112 în România153; 

• dispune măsuri privind elaborarea politicii şi strategiei în domeniu, asigurând 
alinierea la cerinţele europene154;  
 

b. Cu privire la atribuţiile de coordonare: 
• Comitetul naţional de coordonare a activităţii SNUAU coordonează la nivel 

naţional, în mod unitar, acţiunile tuturor organismelor implicate în funcţionarea 
SNUAU conform cerinţelor europene în domeniu155; 

• analizează şi aprobă soluţii tehnice şi operaţionale, însoţite de planurile de 
măsuri, privind funcţionarea, operarea şi dezvoltarea SNUAU156; 

                                                                                                          

bunurilor din rezervele de stat şi a serviciilor şi bunurilor puse la dispoziţie de organizaţii 

neguvernamentale române sau de comunităţile locale şi populaţia din zonele neafectate, de state şi 

organizaţii străine ori cu caracter internaţional. 

152 Art. 5, alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2008. 
153 Art. 3, lit. a din H.G. nr. 682/2009. 
154 Art. 3, lit. c din H.G. nr. 682/2009. 
155 Art. 5, alin. 3 din O.U.G. nr. 34/2008. 
156 Art. 3, lit. d din H.G. nr. 682/2009. 
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• face propuneri privind reducerea numărului de apeluri abuzive şi a alertărilor false 
către serviciul de urgenţă 112; 

• avizează cererile administratorului SNUAU pentru a încheia convenţii şi protocoale 
de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, societăţi comerciale şi cu alte 
servicii publice care pot contribui la funcţionarea SNUAU; 

• supune aprobării Guvernului Regulamentul de organizare, funcţionare şi atribuţiile 
Comitetului, precum şi ale Secretariatului tehnic permanent, precum şi 
propunerile de modificare a acestuia; 

• avizează proiectul de buget al SNUAU; 
• stabileşte responsabilităţile personalului de operare şi regulamentul de operare a 

SNUAU. 
 

c. În cazul atribuţiilor de monitorizare/inspecţie a prestării servicului public, 
Comitetul naţional de coordonare a activităţii SNUAU: 

• examinează modul în care sunt duse la îndeplinire obligaţiile organismelor 
implicate în funcţionarea SNUAU, stabilite prin legislaţia în vigoare, şi face 
recomandări privind soluţionarea deficienţelor157; 

• este informat cu privire la stadiul implementării măsurilor adoptate158; 
• solicită organismelor implicate în funcţionarea SNUAU rapoarte privind stadiul 

implementării măsurilor adoptate de Comitet; 
• dispune efectuarea de analize / evaluări tehnice şi operaţionale privind stadiul 

implementării măsurilor adoptate; 
• analizează periodic progresele înregistrate în atingerea obiectivelor stabilite prin 

documentele adoptate şi propune soluţii; 
• examinează rezultatele implementării Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale 

pentru Comunicaţii nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă; 

• urmăreşte modul de aplicare a prevederilor protocoalelor (metodologiilor) de 
cooperare încheiate între administratorul SNUAU şi structurile autorităţilor 
administraţiei publice care subordonează activitatea agenţiilor specializate de 
intervenţie. 

    

157 Art. 3, lit. e din H.G. nr. 682/2009. 
158 Art. 3, lit. f din H.G. nr. 682/2009. 
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Atribuţiile de prestare a serviciului public, revin Centrelor unice pentru apeluri de 
urgenţă, care: 

• primesc şi înregistrează automat apelurile de urgenţă comunicate prin telefon, 
radio, dispozitive automate de anunţare, semnalizare, alarmare ori prin alte 
mijloace, confirmă şi localizează, pe cât posibil, apelurile primite; 

• analizează, direcţionează şi transmit operativ apelurile de urgenţă la 
dispeceratele de urgenţă, precum şi la autorităţile competente, în funcţie de 
natura evenimentelor şi de consecinţele acestora, pe baza unui index al 
incidentelor stabilit de toate structurile specializate în soluţionarea urgenţelor; 

• transferă centrului operaţional şi centrului operativ pentru situaţii de urgenţă 
apelurile, datele şi informaţiile privitoare la situaţii de urgenţă, pentru care s-a 
definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia; 

• primesc şi înregistrează datele şi informaţiile privind evoluţia evenimentelor şi a 
intervenţiilor; 

• centralizează, stochează şi pun la dispoziţia autorităţilor abilitate datele privind 
apelurile de urgenţă gestionate; 

• recepţionează apelurile de urgenţă şi în limbile minorităţilor naţionale din 
unitatea administrativ-teritorială, precum şi în cel puţin o limbă de circulaţie 
internaţională; 

• primesc apeluri de la persoane cu dizabilităţi prin intermediul terminalelor 
telematice utilizate în reţelele publice, în limite tehnic fezabile; 

• primesc mesaje asociate unui apel de urgenţă din reţelele publice de telefonie 
mobilă, de la utilizatorii cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire. 

 Serviciul public de urgenţă voluntar 

Astfel cum rezultă din prevederile Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de 
urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 481/2004 
privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, autoritățile 
administrației publice locale exercită competențe partajate cu autoritățile administrației 
publice centrale cu privire la activitatea desfășurată de serviciul public de urgență 
voluntar în legătură cu apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă.  
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Potrivit prevederilor art. 1, alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de 
urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de urgență voluntare se 
constituie ca servicii publice descentralizate în subordinea Consiliilor Locale ale 
municipiilor, orașelor și comunelor. Avizul de înființare a serviciului de urgență voluntar 
se emite, în condițiile art. 8 din Ordinul MAI nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a 
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, de către Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență Județean în a cărui zonă de competență își are sediul autoritatea administrației 
publice locale. Avizul este necesar și în cazul extinderii sau restrângerii activității, 
precum și a desființării serviciului voluntar.  
 

Autoritățile administrației publice locale pot încheia, în condițiile art. 32 din Ordinul MAI 
nr. 96/2016, contracte sau convenții de colaborare pe bază de reciprocitate cu alte 
asemenea autorități care au constituit servicii voluntare.  

În domeniul apărării împotriva incendiilor, serviciile de urgență voluntare desfășoară 
următoarele tipuri de activități: 

 

 

 

Activitatea de prevenire a situațiilor de urgență este realizată de către serviciile de 
urgență voluntare în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 160/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a 
activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private 
pentru situaţii de urgenţă. Această activitate este organizată de către șeful serviciului 
voluntar pentru situații de urgență și coordonată de către primar.  
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În concordanță cu prevederile art. 34 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, formarea, evaluarea și 
certificarea competenței profesionale a personalului serviciilor de urgență voluntare se 
realizează de centre de formare și evaluare avizate de IGSU. Competența de înființare a 
centrelor de formare și evaluare a personalului din serviciile de urgență voluntare, revine 
Consiliului Județean, potrivit art.15 din legea menționată.  

Statutul personalului voluntar din serviciile de urgențe voluntare este reglementat de 
Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar 
din serviciile de urgență voluntare, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
prevederilor art. 2, alin. (3) din actul normativ, Consiliul Local în subordinea căruia 
funcționează serviciul de urgență voluntar încheie contract de voluntariat cu fiecare 
persoană selecționată.  

Principalele atribuții ale autorităților implicare în asigurarea furnizării serviciului sunt 
următoarele: 

Autoritățile administrației publice locale – Consiliul Local 
• aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor în legătură cu apararea împotriva 

incendiilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, 
stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite 
Inspectoratului pentru  Situații de Urgență Județean în raza căruia funcţionează; 

• emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare 
împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă; 

• instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale 
privind apararea împotriva incendiilor; 

• înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar 
de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia; 

• desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu 
avizul inspectoratului; 

• prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele 
necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor 
legale de către serviciile de urgenţă voluntare înfiinţate şi exercită controlul 
folosirii acestora; 

• analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare 
împotriva incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi 
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informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea 
acesteia; 

• asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului 
de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare; 

• aprobă organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, 
analizează anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea desfăşurată şi adoptă 
măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

• aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă; 

• participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de 
protecţie civilă, precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii 
legale în acest domeniu; 

• înfiinţează, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă, centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de 
urgenţă;  

• gestionează, depozitează, întreţin şi asigură conservarea aparaturii şi a 
materialelor de protecţie civilă prin serviciile specializate din subordine. 

Autoritățile administrației publice locale – Primar 
• asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor în legătură cu 

apararea împotriva incendiilor şi aplicarea acestuia; 
• asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de 

urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al 
acestuia; 

• coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul 
unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului 
voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la 
stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului; 

• asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul 
adunărilor sau al manifestărilor publice; 

• asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la 
construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al 
unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice; 

• organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării 
regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează 
populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu; 
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• asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile 
legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia; 

• asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă 
voluntare şi a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor; 

• asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace 
tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie 
specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor 
de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de 
lungă durată; 

• informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi 
stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează şi trimite 
acestuia raportul de intervenţie; 

• analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi 
asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare; 

• comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a 
oricărei autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale 
de intervenţie noi; 

• asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare 
şi educaţie antiincendiu a populaţiei; 

• analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva 
incendiilor; 

• propune consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă; 
• aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecţiei civile; 
•  aprobă planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de 

specialitate în domeniul protecţiei civile; 
• propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă; 
• conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă; 
• coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare în domeniul protecţiei 

civile; 
• aprobă planurile de cooperare cu localităţile învecinate şi organismele 

neguvernamentale în domeniul protecţiei civile; 
• dispune măsuri şi controlează modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire 

colective de către administratorul acestora; 
• urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de 

înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă; 
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• răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de 
protecţie civilă; 

• solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie 
civilă; 

• exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local; 
• asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii 

de protecţie civilă, precum şi distribuirea celor primite; 
• coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de 

protecţie civilă și stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării 
şi a alimentării cu energie şi apă a populaţiei evacuate; 

• cooperează cu primarii localităţilor sau ai sectoarelor limitrofe, după caz, în 
probleme de interes comun; 

• gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele 
de protecţie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate.  
 

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 
• elaborează strategii, programe şi planuri în domeniile de activitate, pe care le 

supune aprobării organelor abilitate, şi le avizează pe cele elaborate de ministere 
şi de alte instituţii publice centrale; 

• elaborează criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea 
serviciilor de urgenţă voluntare; 

• analizează, evaluează şi monitorizează tipurile de risc, efectuează prognoze 
asupra evoluţiei acestora în scopul identificării stărilor potenţial generatoare de 
situaţii de urgenţă, propunând totodată măsuri pentru avertizarea populaţiei şi 
prevenirea agravării situaţiei; 

• elaborează şi emite metodologii, norme, normative, regulamente, instrucţiuni, 
standarde operaţionale şi proceduri şi le avizează pe cele emise de ministere şi de 
alte instituţii publice centrale; 

• asigura coordonarea aplicării unitare, pe întreg teritoriul tarii, a măsurilor şi 
acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă; 

• constituie şi gestionează baza de date cu privire la situaţiile de urgenţă şi pune la 
dispoziţia instituţiilor interesate datele şi informaţiile solicitate pentru 
soluţionarea situaţiilor de urgenţă;  

• acorda asistenţă tehnica de specialitate autorităţilor publice centrale şi locale 
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

• asigură coordonarea şi controlul de specialitate al serviciilor de urgenţă voluntare.  
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3.7.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de 
urgenţă 

 Serviciul public de urgență profesionist  

Serviciul public de urgență profesionist este finanțat atât din bugetul de stat, cât și din 
bugetul local, de către Ministerului Afacerilor Interne respectiv, Consiliile judeţene159, 
resursele bugetare completându-se cu donaţii, sponsorizări şi contribuţii ale societăţilor 
şi ale caselor de asigurare sau de reasigurare. 

 Serviciul public 112 

Serviciul de urgenţă 112 este finanțat de la bugetul de stat. În cazul agenţiile 
specializate de intervenţie, ordonatorul proncipal de credite este Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale.  

La fel și în cazul SNUAU, care, conform art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri 
de urgenţă (SNUAU), cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile pentru 
administrarea, operarea, întreţinerea şi dezvoltarea acestuia se asigură de la bugetul de 
stat, prin bugetul administratorului SNUAU, adică al Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale. 

 Serviciul public de urgenţă voluntar 

Din prevederile art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu 
modificările și completările ulterioare, rezultă că autoritățile administrației publice 
locale care înființează servicii de urgență trebuie să prevadă distinct în bugetele proprii 
resursele financiare necesare în vederea organizării, înzestrării, funcționării și îndeplinirii 
atribuțiilor legale de către serviciile respective. În acest sens, art. 13, lit. f) și g) din 

    

159 Art. 20 din O.G. nr. 88/2001 
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Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 
completările ulterioare, include printre obligațiile Consiliului Local pe acelea de a 
prevedea distinct sumele destinate serviciilor de urgență voluntare înființate și de a 
exercita controlul acestora, precum și de a cuprinde anual în bugetul propriu sumele 
necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru 
cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea 
de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru 
cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte 
asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice. 

În legătură cu finanțarea activității desfășurate de către serviciul de urgență voluntar 
sunt relevante și următoarele prevederi legale: 

 

 

3.7.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

 Serviciul public de urgență profesionist  

Serviciul public de urgenţă profesionist este furnizat exclusiv la nivel naţional/central de 
către Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - IGSU (art. 1, alin.3 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările 
ulterioare). Autorităţile administraţiei publice locale colaborează cu IGSU (art. 12 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001) şi co-finanţează activitatea inspectoratelor pentru 
situații de urgență județene/București-Ilfov (art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 
88/2001).  

În domeniul protecţiei civile, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind 
organizarea protecţiei civile (art. 25 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare), dezvoltarea şi executarea 
măsurilor de protecţie civilă (art. 21 din Legea nr. 481/2004), avertizării populaţiei (art. 
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40 din Legea nr. 481/2004), asigurarea capacităţii de intervenţie (art. 6 alin. 1 din Legea 
nr. 481/2004), acordării de despăgubiri persoanelor prejudiciate (art. 18 din Legea nr. 
481/2004). 

În domeniul apărării împotriva incendiilor, autorităţile administraţiei publice locale au 
atribuţii privind aplicarea măsurilor privind activităţile de apărare împotriva incendiilor 
(art. 4, 13 şi 14 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările și completările ulterioare).  

 Serviciul public 112 

Serviciul public 112 este furnizat exclusiv la nivel naţional/central de către 
administratorul SNUAU şi celelalte autorităţi publice centrale implicate. Autorităţile 
administraţiei publice locale au doar competenţe limitate la sprijinirea sistemului, fie 
prin detaşarea de personal la dispeceratele integrate de urgenta (art. 7, alin. 5 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, cu modificările și completările 
ulterioare), fie prin punerea la dispoziţia administratorului SNUAU de date şi 
informaţii160. Autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii în furnizarea acestui 
serviciu public prin prisma gestionării serviciului de urgenţă voluntar şi a participării la 
echipajele integrate SMURD - Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (art. 
97, alin. (1), art. 108, alin. (7) şi (119), (120), alin. (2) şi (3) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare). 

    

160 Art. 22, alin. 1 din OUG nr. 34/2008 - Autorităţile de profil ale administraţiei publice centrale şi 

locale, desemnate potrivit legii, au obligaţia să pună la dispoziţia administratorului SNUAU, gratuit, într-un 
format standard compatibil cu SNUAU, hărţile digitale ale zonelor din domeniul de competenţă, bazele de 

date privind nomenclatorul drumurilor şi codificarea acestora, pe care le actualizează ori de câte ori 

situaţia o impune, şi să informeze în timp util administratorul SNUAU cu privire la starea drumurilor, cu 
precizarea perimetrului şi a perioadei în care este închisă sau îngreunată circulaţia pe drumurile publice. 
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 Serviciul public de urgenţă voluntar 

Din analiza actelor normative incidente în materie rezultă că pentru realizarea măsurilor 
de protecție civilă, de prevenire și stingere a incendiilor și de gestionare a situațiilor de 
urgență, serviciile publice de urgență voluntare acționează, în condițiile prevăzute de 
lege, împreună cu serviciile de urgență profesioniste constituite în județe și în municipiul 
București ca servicii publice deconcentrate în subordinea IGSU. Astfel, potrivit 
dispozițiilor art. 33, alin. (2) din Ordinul MAI nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a 
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, serviciul voluntar solicită intervenția 
structurilor profesioniste de intervenție ale inspectoratului județean ori de câte ori 
amploarea situației de urgență depășește capacitatea sa de răspuns.  

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean acordă Consilului Local avizul pentru 
înființarea, extinderea sau restrângerea activității, sau desființarea serviciului de urgență 
voluntar.  

În concordanță cu prevederile art. 34 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, formarea, evaluarea și 
certificarea competenței profesionale a personalului serviciilor de urgență voluntare se 
realizează de centre de formare și evaluare avizate de IGSU. Totodată, Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență emite metodologii, norme, regulamente și proceduri, 
în calitatate de autoritate de reglementare în domeniu și asigură coordonarea, controlul 
și asistența tehnică de specialitate pentru serviciile de urgență voluntare. 
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3.8. Domeniul de servicii publice: Evidența persoanelor 

Domeniu: Servicii publice de evidența persoanelor și starea civilă 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de evidență 
a persoanelor și stare civilă 

x x x 

2. Serviciul public de eliberare 
a pașapoartelor 

x x x 

3. Serviciul public de evidenţă 
şi eliberare a permiselor de 
conducere, a certificatelor 
de înmatriculare şi a plăcilor 
cu numere de înmatriculare 

x x x 

4. Serviciul public de acordare, 
redobândire, renunţare şi 
retragere a cetăţeniei 
române 

  x 

3.8.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de evidență a persoanelor 

şi stare civilă 

 Serviciul public de evidență a persoanelor şi stare civilă 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, competențele legate de 

ținerea evidenței cetățenilor români cu domiciliul în România revin Ministerului 
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Afacerilor Interne, prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor 

de Date (D.E.P.A.B.D.) și autorităților administrației publice locale, în subordinea 
cărora funcționează structurile serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. 

În acest sens, art. 1, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu 
modificările și completările ulterioare, dispune că serviciile publice comunitare de 

evidență a persoanelor se organizează la nivelul Consiliilor Locale ale comunelor, 

orașelor și municipiilor, precum și la nivelul Consiliilor Județene, respectiv al 

municipiului București.  

D.E.P.A.B.D. este organizată și funcționează ca organ de specialitate al administrației 

publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, 

fiind finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne. 
În subordinea D.E.P.A.B.D. funcționează structurile județene de administrare a bazelor 

de date de evidență a persoanelor, respectiv a municipiului București.  

Autoritățile implicate în furnizarea serviciului public de evidență a persoanelor sunt 

prezentate în figura următoare: 

Nivel local
Consiliul Local/Consiliul Județean

• Înființează servicii publice comunitare de 

evidență a persoanelor locale, respectiv 
județene

Nivel central
Ministerul Afacerilor Interne – Direcția 

pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date

• Administrează Sistemul național informatic de 

evidență a persoanelor

• Organizează, coordonează și urmărește modul 

de aplicare a reglementărilor legale în 

domeniu de către serviciile publice 

comunitare de evidență a persoanelor
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 Serviciul public de eliberare a paşapoartelor 

Serviciul public de eliberare a pașapoartelor este furnizat de către instituțiile prefectului 

prin serviciile publice comunitare de eliberarea a pașapoartelor. 

Potrivit art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare, serviciile publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple se organizează în cadrul prefecturilor 
judeţene şi al Prefecturii municipiului Bucureşti. 

Totodată, în temeiul art. 2 din actul normativ citat, coordonarea şi controlul metodologic 

al serviciilor publice comunitare se asigură de Direcţia Generală de Paşapoarte, din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor 

electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie, cu modificările și 

completările ulterioare, personalizarea paşapoartelor simple electronice se realizează la 

nivelul Direcţiei Generale de Paşapoarte - Centrul Naţional Unic de Personalizare a 

Paşapoartelor Electronice.  

Direcţia generală de paşapoarte este organ de specialitate al administraţiei publice 

centrale, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne şi care exercită competenţele ce îi sunt date prin lege cu privire la 

organizarea şi coordonarea activităţii de evidenţă şi eliberare a paşapoartelor simple. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală de Paşapoarte, asigură 

punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniul 

paşapoartelor simple precum şi a programelor de reformă privind apropierea 
administraţiei publice de cetăţean. 
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 Serviciul public de evidenţă şi eliberare a permiselor de conducere, a 
certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare 

Serviciul public de evidenţă şi eliberare a permiselor de conducere, a certificatelor de 
înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare este furnizat de către instituțiile 

prefectului prin serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor. 

Potrivit art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 

simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare, serviciile publice comunitare 
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se organizează în cadrul 

prefecturilor judeţene şi al Prefecturii municipiului Bucureşti. 

Totodată, în temeiul art. 2 din actul normativ citat, coordonarea şi controlul metodologic 

al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor se asigură de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care 
funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care exercită competenţele ce 
îi sunt date prin lege cu privire la organizarea şi coordonarea activităţii de evidenţă şi 
eliberare a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu 
numere de înmatriculare. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor, asigură punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a 

legislaţiei în vigoare în domeniu precum şi a programelor de reformă privind apropierea 

administraţiei publice de cetăţean. 
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 Serviciul public de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei 
române 

Serviciul public de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei române 

este furnizat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie, care se organizează și 
funcționează ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în 

subordinea Ministerului Justiției.  

Autoritatea Națională pentru Cetățenie asigură aplicarea procedurii legale de acordare, 

redobândire, renunțare și retragere a cetățeniei române. În realizarea scopului său 

fundamental, Autoritatea Națională pentru Cetățenie are funcțiile și îndeplinește 

atribuțiile principale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2010 pentru 

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 112/2010 și de dispozițiile Legii cetățeniei române nr. 

21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

3.8.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

 Serviciul public de evidență a persoanelor şi stare civilă  

În conformitate cu prevederile art. 24, lit. i) și art. 26, lit. f) din Legea-cadru a 
descentralizării nr. 195/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autoritățile 

administrației publice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv 

județelor, exercită competențe partajate cu autoritățile administrației publice centrale 

cu privire la serviciile publice comunitare pentru evidența persoanelor (mai precis cu 

privire la activitățile care se circumscriu serviciului public de evidență a persoanelor). 

Printre activitățile incluse în serviciul public analizat se numără următoarele: 
• Atribuirea codului numeric personal (C.N.P.), preluarea în Registrul național de 

evidență a persoanelor (R.N.E.P.), gestionarea și verificarea atribuirii C.N.P.; 
• Introducerea, actualizarea, exploatarea și valorificarea datelor din R.N.E.P.; 
• Administrarea Sistemului național informatic de evidență a persoanelor (S.N.I.E.P); 
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• Eliberarea actelor de identitate; 
• Înscrierea mențiunilor privind stabilirea reședinței; 
• Înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă și înscrierea mențiunilor pe actele 

de stare civilă.  

De menționat este faptul că anumite activități, spre exemplu atribuirea C.N.P., se 
realizează și de către structurile de stare civilă, din listele de CNP-uri precalculate, puse 
la dispoziţie de D.E.P.A.B.D., începând cu anul 1980 pentru cei născuţi în ţară şi, din 

01.10.1979, pentru cei născuţi în municipiul Bucureşti.  

Numărul posturilor din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a 

persoanelor se stabilește în funcție de populația unității administrativ-teritoriale 
deservite, potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 
pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii 
din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea 
patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea 
Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu 

publicul, cu modificările și completările ulterioare, multe dintre autoritățile 

administrației publice locale au implementat sistemul de management al calității ISO 

9001 pentru serviciile către cetățeni, inclusiv pentru serviciul public de evidență a 

persoanelor furnizat de către serviciile comunitare pentru evidența persoanelor din 
subordinea Consiliilor Locale/sectoarelor municipiului București și Consiliilor Județene. 

Principalele atribuții ale autorităților implicate în furnizarea serviciului sunt 

următoarele: 

Autoritățile administrației publice locale – Consiliile Locale – serviciile publice 
comunitare locale de evidență a persoanelor  

• întocmesc, ţin evidența şi eliberează certificatele de stare civilă;  
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• înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările 

intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii; 
• întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii; 
• întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice 

menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii; 
• actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele de identificare şi 

adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului 

public comunitar respectiv; 
• furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidență a persoanelor, date 

necesare pentru actualizarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor; 
• utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor; 
• furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către 

autorităţile şi instituţiile publice centrale, județene şi locale, agenții economici şi către 

cetăţeni; 
• constată contravențiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii; 
• primesc, în sistem de ghișeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării 

cărților de identitate, cărților de alegător, pașapoartelor simple, permiselor de 

conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a 

vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare județene de evidență a 

persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidența pașapoartelor, 

respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor;  
• primesc de la serviciile publice comunitare competente cărțile de identitate, cărțile de 

alegător, pașapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare şi 

plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitanților; 
• ţin registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate.   

 
Autoritățile administrației publice locale – Consiliile Județene – serviciile publice 
comunitare județene de evidență a persoanelor  

• actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor; 
• furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidență a persoanelor, date 

necesare pentru actualizarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor; 
• utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidență a persoanelor; 
• coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;  



 
 

409 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

• coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare 

civilă; 
• asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărților de identitate şi a cărților de 

alegător;  
• aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor cu 

imprimatele necesare activităţii de evidență a persoanelor şi stare civilă, distribuite de 

D.E.P.A.B.D.; 
• monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul 

asigurării protecției datelor referitoare la persoană; 
• gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii; 
• ţin evidența şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2 şi efectuează menţiuni pe 

acestea, conform comunicărilor primite. 
 
 

Ministerul Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date 
• organizează, coordonează şi urmăreşte modul de aplicare, în mod unitar, de către 

serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, a reglementărilor legale în 

domeniul evidenţei persoanelor, al stării civile şi al schimbării pe cale administrativă a 

numelor persoanelor fizice; 
• elaborează normele şi metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor; 
• actualizează, utilizează şi valorifică datele din Registrul naţional de evidenţă a 

persoanelor, potrivit legii; 
• furnizează, în condiţiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorităţi şi 

instituţii publice, operatori economici şi de alte persoane juridice pentru derularea unor 

acţiuni de interes general, reglementate prin acte normative; 
• soluţionează cererile depuse de cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în 

străinătate anterior anului 1989 sau de reprezentanţii lor legali privind comunicarea 

datelor de identificare cu care aceştia figurează înscrişi în evidenţe; 
• stabileşte caracteristicile şi elementele de securizare ale cărţilor de identitate şi ale 

cărţilor de alegător; 
• gestionează şi administrează Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor; 
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• răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor privind confidenţialitatea şi protecţia 

datelor referitoare la persoană, prelucrate la nivelul D.E.P.A.B.D.; 
• asigură dotarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu registre şi 

certificate de stare civilă, precum şi cu materialele necesare producerii cărţilor de 

identitate şi a cărţilor de alegător; 
• participă la activităţile de iniţiere, formare şi perfecţionare profesională a personalului 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor; 
• colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru 

constituirea unor registre permanente, potrivit legii. 

 Serviciul public de eliberare a paşapoartelor 

Principalele atribuții ale Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcția Generală de 

Pașapoarte, în îndeplinirea funcției sale de coordonare metodologică a serviciilor 

comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, în temeiul art. 9 din Ordonanța 

Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor 

publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu 
modificările și completările ulterioare, sunt următoarele: 

• organizează, îndrumă şi controlează activitatea de întocmire, eliberare şi evidență a 
paşapoartelor simple, în condiţiile legii, de către serviciile publice comunitare din 
subordinea prefecturilor; 

• elaborează propuneri privind perfecţionarea prevederilor legale în domeniu, în vederea 
armonizării acestora cu reglementările comunitare şi internaţionale; 

• constituie şi gestionează Registrul naţional de evidență a paşapoartelor simple; 
• gestionează Sistemul naţional informatic de evidență a paşapoartelor simple; 
• efectuează verificări în evidența paşapoartelor, la solicitarea autorităţilor publice 

abilitate, potrivit legii; 
• asigură dotarea serviciilor publice comunitare de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor 

simple, precum şi furnizarea materialelor necesare emiterii paşapoartelor simple. 

De asemenea, potrivit art. 91 din actul normativ citat, Ministerului Afacerilor Interne, 
prin Direcția Generală de Pașapoarte asigură materiile prime necesare în vederea 
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producerii documentelor, tipăriturile speciale şi tehnica de calcul utilizate în activitatea 

de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor. 

Raportat la cadrul normativ ce reglementează în prezent activitatea de eliberare a 

paşapoartelor, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 
248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu 
modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, serviciile comunitare 
pentru eliberarea și evidența pașapoartelor au următoarele atribuții: 

• primesc şi soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate 
cu prevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este 
parte161; 

• administrează, gestionează şi valorifica registrele judeţene, respectiv al municipiului 
Bucureşti, de evidenta a paşapoartelor; 

• furnizează permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, 
informaţii necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple; 

• organizează, la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, gestionarea şi controlul 
eliberării paşapoartelor. 

 Serviciul public de evidenţă şi eliberare a permiselor de conducere, a 
certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare  

Principalele atribuții ale Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcția regim permise de 

conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în îndeplinirea funcției sale de coordonare 

metodologică a serviciilor comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 

    

161 Ghişeul unic nu mai este funcţional odată cu punerea în circulaţie a paşaportului simplu electronic iar 
personalizarea paşapoartelor simple electronice se realizează la nivelul Direcţiei Generale de Paşapoarte - 
Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice. 
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vehiculelor, în temeiul art. 115 din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare, sunt 
următoarele: 

• răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor legale în domeniul evidenţei permiselor 
de conducere şi certificatelor de înmatriculare, precum şi al desfăşurării examenelor 
pentru obţinerea permiselor de conducere; 

• organizează, îndrumă şi controlează activitatea serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din subordinea instituţiilor 
prefectului, pe linia examinării persoanelor pentru obţinerea permiselor de conducere, a 
editării, eliberării şi evidenţei permiselor de conducere şi a certificatelor de 
înmatriculare, a autorizaţiilor de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, 
precum şi a confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare 

• elaborează normele şi metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare 
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; 

• asigură dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor cu tipizate speciale necesare emiterii autorizaţiei de circulaţie 
provizorie sau pentru probe a vehiculelor şi cu echipamente informatice aferente 
activităţii de înmatriculare a vehiculelor, de eliberare a permiselor de conducere şi 
certificatelor de înmatriculare şi de examinare în vederea obţinerii permisului de 
conducere; 

• constituie, utilizează şi actualizează Registrul naţional de evidenţă a permiselor de 
conducere şi a vehiculelor înmatriculate; 

• constituie, gestionează şi administrează Sistemul informatic naţional de evidenţă a 
permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate; 

• furnizează, în condiţiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorităţi şi 
instituţii publice, operatori economici şi de alte persoane juridice pentru derularea unor 
acţiuni de interes general reglementate prin acte normative; 

• prelucrează date referitoare la persoană, asigură monitorizarea şi verificarea modului de 
respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei acestora şi răspunde de 
punerea în aplicare, împreună cu celelalte instituţii abilitate, a reglementărilor privind 
confidenţialitatea şi protecţia acestor date; 
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• colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru 
constituirea unor baze de date, potrivit legii şi cooperează pentru îndeplinirea atribuţiilor 
sale, în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu instituţiile statului, cu instituţii similare din 
străinătate şi cu alte organisme internaţionale cu competenţă în domeniu, cu asociaţiile şi 
organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice; 

• personalizează permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare, pe care le 
livrează direct la domiciliile/sediile solicitanţilor sau la serviciile publice comunitare 
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi produce plăcile cu numere de 
înmatriculare, potrivit actelor normative în vigoare; 

• asigură formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care 
participă la desfăşurarea examenelor practice de conducere, în condiţiile stabilite prin 
ordin al ministrului afacerilor interne; 

• îndeplineşte funcţia de punct naţional de contact pentru Tratatul EUCARIS şi 
instrumentele PRUM - schimbul de date privind vehiculele înmatriculate, calitate în care 
acordă accesul automat la datele proprii pentru autorităţile competente din statele 
Uniunii Europene sau membre EUCARIS, în condiţiile instrumentelor juridice menţionate, 
precum şi accesul autorităţilor române competente la datele similare ale statelor Uniunii 
Europene sau membre EUCARIS. Desemnarea autorităţilor române competente, în funcţie 
de competenţele specifice pentru Tratatul EUCARIS şi instrumentele PRUM - schimbul de 
date privind vehiculele înmatriculate, precum şi stabilirea procedurilor şi a regulilor de 
prelucrare a datelor cu respectarea cărora se realizează comunicarea se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului; 

• îndeplineşte funcţia de punct naţional de contact pentru Directiva (UE) 2015/413 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului 
transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează 
siguranţa rutieră, calitate în care acordă, în condiţiile legii, accesul automat la datele 
privind vehiculele, proprietarii sau deţinătorii vehiculelor pentru autorităţile competente 
din statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European sau din 
Confederaţia Elveţiană, precum şi accesul autorităţilor române competente la datele 
similare din sistemele de evidenţă aparţinând statelor membre ale Uniunii Europene ori 
ale Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene. În calitatea de punct 
naţional de contact pentru Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 11 martie 2015, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor acordă accesul automat la datele privind vehiculele şi la datele privind 
proprietarii sau deţinătorii vehiculelor pentru autorităţile competente dintr-un stat terţ, 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/
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precum şi accesul autorităţilor române competente la datele similare din sistemul de 
evidenţă aparţinând statului terţ, în condiţiile acordului încheiat de statul terţ cu Uniunea 
Europeană. Desemnarea autorităţilor române competente se stabileşte prin hotărâre a 
Guvernului. 

• administrează componenta naţională a platformei informatice EUCARIS. 
 

Serviciile comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor au, în 

baza art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 

simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare, următoarele atribuții: 
• utilizează, actualizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a permiselor de 

conducere şi a vehiculelor înmatriculate; 
• organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere, în condiţiile legii; 
• eliberează permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare care nu au fost livrate 

direct la domiciliile/sediile solicitanţilor, precum şi plăcile cu numere de înmatriculare şi 
asigură emiterea şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a 
vehiculelor, potrivit actelor normative în vigoare; 

• soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de 
înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în 
condiţiile legii; 

• prelucrează date referitoare la persoană, cu respectarea prevederilor legale şi asigură 
monitorizarea protecţiei acestora; 

• gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii. 
 

 Serviciul public de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei 
române 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 745/C/27.02. 2014 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, 
atribuțiile serviciul public de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei 
române din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie sunt următoarele: 
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• ţine evidenţa cererilor de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a 

cetăţeniei române, alcătuind dosare pentru fiecare caz în parte; 
• redactează certificatele de cetăţenie şi îndeplineşte procedura de rectificare a 

acestora; 
• asigură solemnitatea depunerii jurământului de credinţă faţă de România şi 

păstrează evidenţa persoanelor care au depus jurământul de credinţă; 
• colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi cu instituţii 

internaţionale cu atribuţii în domeniul cetăţeniei, fiind abilitată să încheie 

protocoale de colaborare; 
• comunică, la cerere, autorităţilor administraţiei publice centrale datele 

referitoare la persoanele care au dobândit, au redobândit sau au pierdut cetăţenia 

română, potrivit legii; 
• răspunde solicitărilor cu privire la problemele cu care a fost sesizată, dacă intră în 

sfera sa de competenţă; 
• informează cu caracter general publicul cu privire la drepturile cetăţenilor 

români, inclusiv cele care decurg din calitatea de cetăţean european. 
 

3.8.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice comunitare de evidență a 

persoanelor 

 Serviciul public de evidență a persoanelor și stare civilă 

Potrivit prevederilor art. 20 şi art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente 

și de capital ale serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, care 

funcționează ca instituții publice cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii 

și subvenții de la bugetele locale. Veniturile proprii provin din sume încasate din 

activităţile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în 
procesul de elaborare a documentelor și prin furnizarea, în condițiile legii, a datelor 
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referitoare la persoană, precum și din donații și sponsorizări. Contravaloarea cărții de 

identitate și a cărții de identitate provizorie se constituie, de asemenea, venit propriu.  

Pentru serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor fără personalitate 

juridică, finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură de la bugetele locale. În 

cazul acestora, contravaloarea cărții de identitate și a cărții de identitate provizorie se 
constituie venit la bugetul local.  

În conformitate cu dispozițiile art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, materialele necesare producerii 
cărților de identitate, cărților de identitate provizorii şi cărților de alegător, precum şi 

elementele de particularizare aplicabile prin ștanțare pe cartea de identitate provizorie 

se achiziționează, în condiţiile legii, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin 

D.E.P.A.B.D., şi se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidență a 

persoanelor.  

În ceea ce privește salarizarea personalului, în art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului 
nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a 
numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a 
persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi 

materiale, cu modificările şi completările ulterioare se menționează că drepturile 

cuvenite polițiștilor detașați în condițiile legii de la structurile teritoriale de evidență 

informatizată a persoanelor la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor se 

asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale în subordinea cărora 

sunt organizate serviciile, precum și din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în 

condițiile legii.  
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 Serviciul public de eliberare a paşapoartelor 

În temeiul art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea 

serviciilor comunitare se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor 
Interne. 

Totodată, taxele percepute pentru eliberarea paşapoartelor simple se fac venit la 
bugetul de stat162. 

 Serviciul public de evidenţă şi eliberare a permiselor de conducere, a 
certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare  

În temeiul art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea 

serviciilor comunitare se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor 
Interne. 

Totodată taxele percepute pentru eliberarea permiselor de conducere și a certificatelor 

de înmatriculare se fac venit la bugetul de stat. 

    

162 Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, începând cu data de 01.02.2017, taxa de 22 lei pentru 
serviciul public prestat- conform Ordonanței Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii 
publice – lit. A, pct. 1 din Anexă, şi tariful suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu temporar au 
fost abrogate, astfel că, în prezent, se mai achită doar contravaloarea blanchetei paşaportului simplu 
electronic sau temporar, care se fac venit la bugetul Companiei Naţionale Imprimeria Naţională S.A., în 
calitate de producător al documentului.   
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 Serviciul public de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei 
române 

Potrivit art. 1 alin. (1) al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii 

Naţionale pentru Cetăţenie, aprobat prin Ordinul 745/C/27.02.2014, Autoritatea 
Națională pentru Cetățenie este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Justiției.  

3.8.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

 Serviciul public de evidență a persoanelor și stare civilă 

Modul de relaționare între cele două paliere administrative în ceea ce privește asigurarea 

furnizării serviciului public de evidență a persoanelor este prezentat în figura următoare: 

Ministerul Afacerilor Interne 
D.E.P.A.B.D.

Organizează, coordonează și monitorizează aplicarea de

către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor

a reglementărilor legale în domeniu, elaborează norme și

metodologii de lucru pentru acestea
Emite aviz pentru structura organizatorică, statul de funcții, 
numărul de posturi și regulamentele de organizare și funcționare

ale serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor

Coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor 

publice comunitare locale
Coordonează și controlează modul de gestionare și de întocmire

a registrelor de stare civilă

Consiliul Județean

Serviciul public comunitar 
județean de evidență a 

persoanelor

Consiliul Local
Serviciul public comunitar local de 

evidență a persoanelor
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 Serviciul public de eliberare a paşapoartelor 

Serviciul public de eliberare a paşapoartelor este furnizat, la nivel teritorial de către 

serviciile comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor din cadrul instituțiilor 

prefectului din județe și din municipiul București. Acestea cooperează cu serviciile 

publice de evidență a persoanelor din subordinea consiliilor județene și locale. 

 Serviciul public de evidenţă şi eliberare a permiselor de conducere, a 
certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare  

Serviciul public de evidenţă şi eliberare a permiselor de conducere, a certificatelor de 

înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare este furnizat, la nivel teritorial de 

către serviciile comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din 
cadrul instituțiilor prefectului din județe și din municipiul București. Acestea cooperează 

cu serviciile publice de evidență a persoanelor din subordinea consiliilor județene și 

locale. 

 Serviciul public de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei 
române 

Serviciul public de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei române 

este furnizat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie, la nivel central. 

3.9. Domeniul de servicii publice: Gestionarea spațială a teritoriului 

Așa cum se prevede în Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările și completările ulterioare, la art. 1. alin. (5), gestionarea spaţială a 
teritoriului urmăreşte să asigure indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire 
echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului, condiţii de 
locuire adecvate, calitatea arhitecturii, protejarea identităţii arhitecturale, urbanistice 
şi culturale a localităţilor urbane şi rurale, condiţii de muncă, de servicii şi de transport 
ce răspund diversităţii nevoilor şi resurselor populaţiei, reducerea consumurilor de 
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energie, asigurarea protecţiei peisajelor naturale şi construite, conservarea 
biodiversităţii şi crearea de continuităţi ecologice, securitatea şi salubritatea publică, 
raţionalizarea cererii de deplasări. 

Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic pe termen 
lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat 
pe un concept strategic, precum şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp 
de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor 
relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional. 

În cadrul domeniului gestionarea spațială a teritoriului au fost identificate 6 servicii 
publice, după cum urmează: 
1. Serviciul public de eliberare a certificatului de urbanism 

2. Serviciul public de urbanism 

3. Serviciul public de amenajare a teritoriului 

4. Serviciul public de asigurare a calităţii în construcţii 

5. Serviciul public de cadastru şi carte funciară 

6. Serviciul public de intabulare 
Nivelurile de exercitare a competențelor legate de furnizarea serviciilor publice din 
cadrul domeniului asistenței sociale sunt prezentate în tabelul următor: 

Domeniu: Gestionarea stațială a teritoriului 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 
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Domeniu: Gestionarea stațială a teritoriului 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de eliberare 
a certificatului de urbanism 

x x  

2. Serviciul public de urbanism x x x 

3. Serviciul public de 
amenajare a teritoriului 

x x x 

4. Serviciul public de asigurare 
a calităţii în construcţii 

  x 

5. Serviciul public de cadastru 
şi carte funciară 

  x 

6. Serviciul public de 
intabulare 

  x 

3.9.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de gestionare spaţială a 
teritoriului 

 Serviciul public de eliberare a certificatului de urbanism 

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. 
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Aşadar, în situaţia în care dorim să obţinem o autorizaţie de construcţie, prima 
operaţiune ce se impune a fi desfăşurată este aceea de a obţine certificatul de urbanism. 

După cum se stipulează în art. 29 alin. (1) din Legea 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, certificatul de 
urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea 
administraţiei publice judeţene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic şi 
tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii 
imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare, potrivit legii. 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, Certificatul de 
urbanism este actul de informare prin care autorităţile publice locale reprezentate de: 
preşedinţii consiliilor judeţene, primarii municipiilor, primarul general al municipiului 
Bucureşti, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti: 

- 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;

- stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de 
specificul amplasamentului; 

- stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării; 
- înştiinţează 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. 

Potivit art. 6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu completările şi modificările ulterioare, certificatul de urbanism se emite 
de autorităţile 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. 

Autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii şi implicit să elibereze 
Certificatul de urbanism sunt următoarele: 

- Preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se 
execută: pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale sau 
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în intravilanul şi extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale ale căror primării 
nu au niciun angajat - funcţionar public cu atribuţii în domeniul urbanismului, 
amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, în 
structurile de specialitate organizate conform legii;  

- Preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul prealabil al secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale sau al persoanei numite de către prefect în condiţiile art. 
55 alin. (81) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în situaţiile excepţionale în care lucrările 
se execută la imobile situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale unde 
consiliul local este dizolvat şi primarul nu îşi poate exercita atribuţiile: ca urmare 
a încetării sau suspendării mandatului în condiţiile legii sau în situaţia în care faţă 
de primar au fost dispuse potrivit legii penale măsuri preventive, altele decât cele 
care determină suspendarea mandatului şi care fac imposibilă exercitarea de către 
acesta a atribuţiilor prevăzute de lege; 

- Primarii municipiilor, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al 
acestora 

- Primarul general al municipiului Bucureşti, pentru: investiţii ce se realizează pe 
terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele care se 
realizează în extravilan, lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de reţele 
edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi 
distribuţie, pentru: apă/canal, gaze, electrice termoficare, comunicaţii - inclusiv 
fibra optică, executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucureşti, 
precum şi lucrări de modernizare şi/sau reabilitare de străzi, care sunt în 
administrarea municipiului Bucureşti.  

- Primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în 
teritoriul administrativ al sectoarelor,  

- Primarii unităţilor administrativ-teritoriale care au în aparatul de specialitate 
angajaţi - funcţionari publici cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării 
teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii pentru lucrările care se 
execută: în teritoriul administrativ al acestora sau 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;  

- Pentru lucrările de instalare şi dezvoltare a reţelelor de comunicaţii electronice, 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene 
emite un aviz coordonator, în baza căruia preşedinţii consiliilor judeţene 
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implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti vor emite 
autorizaţii de construire pentru toate lucrările din aria lor de competenţă.  

- Executarea lucrărilor de foraje necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi 
a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de gaze şi 
petrol, a altor exploatări subacvatice, precum şi a lucrărilor de construire a 
reţelelor submarine de transport energetic şi de comunicaţii, în marea teritorială, 
zona contiguă sau zona economică exclusivă a Mării Negre, după caz, este permisă 
în baza actului de autoritate al autorităţii competente desemnate prin legea 
specială, care ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi se emite în 
condiţiile legislaţiei specifice din domeniul gazelor, petrolului, energiei electrice 
şi comunicaţiilor, din care fac parte lucrările, după caz. 

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. 

Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale 
municipale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti dispun de 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: 

- avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi 
eliberarea certificatelor de urbanism; 

- întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare; 
- organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii. 

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.  

Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului 
propriu, în baza unei hotărâri adoptate în acest sens. 
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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, la cererea acestora.  

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.  

 Serviciul public de urbanism 

Autorităţile implicate în desfăşurarea activităţii de urbanism la nivel naţional sunt: 
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene 

coordonează activitatea; 
- Inspectoratul de Stat în Construcţii şi instituţia arhitectului-şef sunt responsabili 

cu controlul statului privind aplicarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism, avizate şi aprobate în conformitate cu 
prevederile legale; 

- Deciziile de avizare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului, urbanism şi 
arhitectură ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene sunt fundamentate de Comisia Naţională de Dezvoltare 
Teritorială, organism ştiinţific, consultativ, fără personalitate juridică, formată din 
funcţionari publici şi specialişti atestaţi în domeniu.  

Autorităţile implicate în desfăşurarea activităţii de urbanism la nivel local: 
- În cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, respectiv în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului/Primarului general al municipiului 
Bucureşti se organizează şi funcţionează, potrivit legii, structuri de specialitate în 
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului 

- În cazul judeţelor şi municipiilor structura responsabilă se organizează ca direcţie 
generală sau direcţie, în cazul oraşelor structura responsabilă se organizează ca 
direcţie sau serviciu, în cazul comunelor structura responsabilă se organizează la 
nivel de compartiment 

- Conducătorul structurii de specialitate din cadrul aparatelor consiliilor judeţene 
sau primăriilor are statutul de arhitect-şef şi reprezintă autoritatea tehnică în 
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domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei publice 
judeţene şi locale. Arhitectul-şef nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public 
din cadrul aparatului de specialitate al preşedintelui consiliului judeţean sau al 
primarului, indiferent de tipul structurii pe care o conduce, direcţie generală, 
direcţie sau serviciu. Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune 
deliberării consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz. 

- În activitatea lor, arhitecţii-şefi sunt sprijiniţi de Comisia tehnică de amenajare a 
teritoriului şi urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea 
tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor. Comisia tehnică de amenajare 
a teritoriului şi urbanism de la nivelul consiliilor judeţene şi al municipiilor 
fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef. 

- În vederea profesionalizării şi asigurării structurilor de specialitate necesare 
dezvoltării coerente şi durabile, comunele care nu pot asigura organizarea 
structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului în 
cadrul aparatului pot forma asociaţii de dezvoltare intercomunitară, constituite în 
condiţiile legii, împreună cu alte comune sau cu oraşe, în vederea asigurării 
furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană şi teritorială, 
eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire 

- Pentru comunele care nu aparţin unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, 
constituite în condiţiile legii, în vederea furnizării în comun a serviciilor publice 
privind planificarea urbană şi teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi a 
autorizaţiilor de construire, atribuţiile arhitectului-şef vor fi îndeplinite de către 
un funcţionar public din aparatul de specialitate al primarului, absolvent al 
cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării 
teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate de instituţiile 
publice cu atribuţii în domeniu, în colaborare cu Registrul Urbaniştilor din 
România.  

- În situaţia în care această cerinţă nu este îndeplinită, atribuţiile vor fi îndeplinite 
de către structura de specialitate de la nivel judeţean, pe bază de convenţie. 

 Serviciul public de amenajare a teritoriului 

Autorităţile implicate în desfăşurarea activităţii de amenajare a teritoriului la nivel 
naţional sunt reprezentate de: 
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- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene 
coordonează activitatea; 

- Inspectoratul de Stat în Construcţii şi instituţia arhitectului-şef sunt responsabili 
cu controlul statului privind aplicarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism, avizate şi aprobate în conformitate cu 
prevederile legale; 

- Deciziile de avizare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului, urbanism şi 
arhitectură ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene sunt fundamentate de Comisia Naţională de Dezvoltare 
Teritorială, organism ştiinţific, consultativ, fără personalitate juridică, formată din 
funcţionari publici şi specialişti atestaţi în domeniu.  

Autorităţile implicate în desfăşurarea activităţii de amenajare a teritoriului la nivel local: 
- În cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, respectiv în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului / Primarului general al municipiului 
Bucureşti se organizează şi funcţionează, potrivit legii, structuri de specialitate în 
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului; 

- În cazul judeţelor şi municipiilor structura responsabilă se organizează ca direcţie 
generală sau direcţie, în cazul oraşelor structura responsabilă se organizează ca 
direcţie sau serviciu, în cazul comunelor structura responsabilă se organizează la 
nivel de compartiment; 

- Conducătorul structurii de specialitate din cadrul aparatelor consiliilor judeţene 
sau primăriilor are statutul de arhitect-şef şi reprezintă autoritatea tehnică în 
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei publice 
judeţene şi locale. Arhitectul-şef nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public 
din cadrul aparatului de specialitate al preşedintelui consiliului judeţean sau al 
primarului, indiferent de tipul structurii pe care o conduce, direcţie generală, 
direcţie sau serviciu. Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune 
deliberării consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz; 

- În activitatea lor, arhitecţii-şefi sunt sprijiniţi de Comisia tehnică de amenajare a 
teritoriului şi urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea 
tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor. Comisia tehnică de amenajare 
a teritoriului şi urbanism de la nivelul consiliilor judeţene şi al municipiilor 
fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef; 

- În vederea profesionalizării şi asigurării structurilor de specialitate necesare 
dezvoltării coerente şi durabile, comunele care nu pot asigura organizarea 
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structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului în 
cadrul aparatului pot forma asociaţii de dezvoltare intercomunitară, constituite în 
condiţiile legii, împreună cu alte comune sau cu oraşe, în vederea asigurării 
furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană şi teritorială, 
eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire; 

- Pentru comunele care nu aparţin unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, 
constituite în condiţiile legii, în vederea furnizării în comun a serviciilor publice 
privind planificarea urbană şi teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi a 
autorizaţiilor de construire, atribuţiile arhitectului-şef vor fi îndeplinite de către 
un funcţionar public din aparatul de specialitate al primarului, absolvent al 
cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării 
teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate de instituţiile 
publice cu atribuţii în domeniu, în colaborare cu Registrul Urbaniştilor din 
România; 

- În situaţia în care această cerinţă nu este îndeplinită, atribuţiile vor fi îndeplinite 
de către structura de specialitate de la nivel judeţean, pe bază de convenţie. 

 Serviciul public de asigurare a calităţii în construcţii 

Inspectoratul de Stat in Constructii îşi are originea în Corpul Tehnic al Lucrărilor Publice, 
înfiinţat prin Decret de domnitorul Alexandru Ioan Cuza în anul 1862, ca Serviciu de 
inspecţie pentru lucrările publice. Având o tradiţie de aproape 150 de ani prin activităţile 
specifice de control  în domeniul construcţiilor, în raport cu evoluţia procesului 
investiţional care determină volumul  şi structura activităţilor, Inspectoratul de Stat în 
Construcţii urmăreşte adaptarea activităţilor la condiţiile concrete ale pieţei 
construcţiilor, pentru îndeplinirea atribuţiilor  şi responsabilităţilor pe care le are în 
dezvoltarea economică a  ţării  şi realizarea politicilor sectoriale  din domeniu, ca parte 
a Programelor Naţionale de Dezvoltare a României. 

Inspectoratul de Stat în Construcţii este organizat şi funcţionează în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de 
Stat în Construcții – I.S.C., cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu 
modificări prin Legea 707/2001. În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., cu modificările și 
completările ulterioare, I.S.C. se organizează ca instituţie publică cu personalitate 
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juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene. 

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită, 
potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a 
regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor 
legale în domeniul calităţii în construcţii. 

În cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C funcţionează inspectorate regionale 
în construcţii şi inspectorate judeţene în construcţii, unităţi fără personalitate juridică. 

 Serviciul public de cadastru şi carte funciară 

În conformitate cu art. 1 din Legea nr. 7/1996 – legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cadastrul şi cartea 
funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi 
juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării. 

Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în 
documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale. 

Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile 
reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice 
care au legătură cu imobilele. 

Sistemul cărţilor funciare are în vedere şi interesele terţilor, acesta permiţând o 
identificare facilă a imobilului - atât părţile, cât şi terţii interesati sunt în măsură să 
cunoască situaţia juridică a unui imobil în orice moment (proprietarul, sarcinile 
imobiliare, ipotecile, urmăririle, indisponibilizările, modalităţile de care sunt afectate 
dobândirea dreptului, capacitatea părţilor). 

Publicitatea imobiliara întemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca 
obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la bunurile 
imobile. Fiecare imobil are cartea sa funciara in care sunt inscrise toate actele 
translative sau constitutive de drepturi, astfel se poate cunoaste situatia juridica a 
acestuia. 
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Evidenţa imobilelor înscrise în planul cadastral şi în cartea funciară se realizează şi se 
actualizează din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la iniţiativa autorităţilor 
publice. Autorităţile publice şi titularii de drepturi asupra imobilelor au obligaţia de a 
sprijini crearea şi actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a 
datelor şi informaţiilor deţinute. 

Cadastrul se realizează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, pe sectoare 
cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare 
stabile în timp - şosele, ape, canale, diguri, căi ferate. 

Art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu 
modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Agenţia Naţională, 
prevede că aceasta este o instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în 
subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene. 

În subordinea Agenţiei funcţionează 42 de oficii de cadastru şi publicitate imobiliară, 
organizate în fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, denumite în continuare oficii 
teritoriale, şi Centrul Naţional de Cartografie, denumit în continuare Centrul Naţional, ca 
instituţii publice cu personalitate juridică. 

Oficiile teritoriale furnizează serviciile publice specifice domeniilor de activitate ale 
Agenţiei la nivelul judeţelor. În subordinea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecărei 
circumscripţii judecătoreşti funcţionează cel puţin un birou de cadastru şi publicitate 
imobiliară sau, după caz, un birou de relaţii cu publicul, ca unităţi fără personalitate 
juridică. Modul de organizare, numărul, precum şi arondarea acestora pe unităţi 
administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului 
general al Agenţiei.                                    

 Serviciul public de intabulare 

Potrivit prevederilor Legea nr. 7/1996 – legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, cadastrul şi cartea funciară 
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formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de 
importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării. 

Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în 
documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale. 
Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile 
reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice 
care au legătură cu imobilele. 

În conformitate cu art. 24 alin. (1), înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, 
înscrierea provizorie şi notarea. 

Cazurile, condiţiile şi regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar 
procedura de înscriere în cartea funciară, de prezenta lege şi de regulamentul aprobat 
prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară. 

În ceea ce priveşte procedura de înscriere în cartea funciară, la art. 28 din cuprinsul 
Legii nr. 7/1996 – legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, se precizează că cererea de înscriere în cartea 
funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de 
înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau 
faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia legalizată se va păstra în mapa biroului 
teritorial. 

În cazul hotărârii judecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu menţiunea că este 
definitivă şi irevocabilă. 

În cazul executărilor silite, în lipsa actelor originale, cererea de recepţie şi înscriere 
depusă în condiţiile Codului de procedură civilă poate fi însoţită de copia legalizată a 
actului de proprietate. 

Cererile de înscriere se vor înregistra de îndată în registrul de intrare, cu menţionarea 
datei şi a numărului care rezultă din ordinea cronologică a depunerii lor. 
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Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părţilor interesate, cu excepţia 
cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se va transmite 
la biroul teritorial în circumscripţia căruia este situat imobilul. 

Intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care, potrivit 
înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităţii administrative, 
urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept 
tabular. 

Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini poate fi cerută: 
a) de mandatarul general al celui îndrituit; 
b) de oricare dintre titularii aceluiaşi drept. 

Creditorul a cărui creanţă certă şi exigibilă este dovedită printr-un înscris sau printr-o 
hotărâre judecătorească, ori în cazurile anume prevăzute de lege printr-o decizie a 
autorităţii administrative, va putea cere instanţei, în numele şi în folosul debitorului său, 
înscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini. 

Debitorul care a plătit valabil creanţa ipotecară a unui cesionar neînscris în cartea 
funciară poate cere radierea ipotecii, dacă înfăţişează înscrisul original al cesiunii şi 
chitanţa doveditoare a plăţii. 

Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, la art. 3 precizează că sistemul 
integrat de cadastru şi carte funciară cuprinde evidenţa tehnică, economică şi juridică a 
imobilelor din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu. 

În realizarea funcţiilor tehnice, economice şi juridice ale sistemului integrat de cadastru 
şi carte funciară, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în 
continuare Agenţia Naţională, asigură centralizarea şi arhivarea informatică şi analogică 
a datelor de identificare a imobilelor şi a titularilor drepturilor înscrise.  

Activitatea de înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 
fiecare unitate administrativ-teritorială arondate acestora, se realizează de birourile de 
cadastru şi publicitate imobiliară denumite în continuare birouri teritoriale. 
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Birourile teritoriale se organizează ca instituţii fără personalitate juridică, în subordinea 
oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, la 
nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti. 

Modul de organizare, numărul, precum şi arondarea acestora pe U.A.T. se stabilesc prin 
ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale. 

Birourile de relaţii cu publicul sunt competente să efectueze operaţiunile de preluare a 
cererilor, în vederea înregistrării acestora la birourile teritoriale competente, respectiv 
operaţiuni de eliberare a documentelor. 

Toate operaţiunile şi informaţiile cuprinse în cartea funciară, registrele, dosarele de 
carte funciară, precum şi orice alte documente cu care sistemul integrat de cadastru şi 
carte funciară se întregeşte, pot fi arhivate şi redate pe suport digital. 

3.9.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

 Serviciul public de eliberare a certificatului de urbanism 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii din 12.10.2009, pentru 
creşterea operativităţii în procesul autorizării executării lucrărilor de construcţii, precum 
şi în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizaţiei, autorităţile 
administraţiei publice competente iau măsurile organizatorice necesare pentru 
simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire, scop în care constituie 
în cadrul aparatului propriu structuri de specialitate având în componenţă personal cu 
pregătire în domeniile arhitecturii, urbanismului, construcţiilor şi instalaţiilor pentru 
construcţii, pentru gestionarea procesului de emitere a certificatelor de urbanism şi a 
autorizaţiilor de construire/desfiinţare, prin: 

- verificarea operativă privind respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor 
depuse şi restituirea, după caz, a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen 
de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii); 

- analiza documentelor depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism, 
precum şi stabilirea cerinţelor şi condiţiilor urbanistice necesare pentru elaborarea 
documentaţiei tehnice – documentaţia tehnică pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii; 
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- analiza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
depuse, în vederea constatării îndeplinirii prin documentaţia tehnică a tuturor 
cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, a 
condiţiilor cuprinse în avizele, acordurile, punctul de vedere şi, după caz, actul 
administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competentă, obţinute de 
solicitant 

- redactarea şi prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism şi a 
autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 

Relaţiile funcţionale, atribuţiile, competenţele şi răspunderile structurilor de 
specialitate, precum şi asigurarea ritmicităţii funcţionării acestora se stabilesc prin 
regulamente de organizare şi funcţionare ale aparatului propriu al consiliilor judeţene şi 
al primăriilor, după caz, potrivit legii. 

Instituţia Arhitectului-Şef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării 
teritoriului şi al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale care duce la 
îndeplinire atribuţiile conferite de Lege ca şef al structurilor de specialitate organizate în 
cadrul acestora. Funcţia publică de conducere de arhitect-şef al judeţului, al 
municipiului Bucureşti, al sectorului municipiului Bucureşti, al municipiului şi al oraşului, 
precum şi al comunei va fi ocupată de personal cu studii superioare de lungă durată, de 
regulă din domeniile arhitecturii, urbanismului, construcţiilor şi instalaţiilor aferente 
construcţiilor. La oraşe şi comune, până la ocuparea funcţiei de arhitect-şef de către 
persoane cu studii superioare de lungă durată, atribuţiile funcţiei de arhitect-şef vor 
putea fi îndeplinite şi de conductor-arhitect, subinginer sau de cadre cu pregătire medie 
din domeniile arhitecturii şi construcţiilor, fără ca aceştia să poarte titlul de arhitect-şef. 

Atribuţiile structurilor de specialitate formate în cadrul Consiliilor Judeţene, Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, precum şi în cadrul Consiliilor Locale Municipale, 
orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti:  

a)asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare, respectiv avizarea documentaţiilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism şi emiterea certificatelor de urbanism; 

b)organizarea activităţii de autorizare în vederea satisfacerii cerinţei de 
simplificare a accesului cetăţeanului la actul de autoritate al autorităţii 
administraţiei publice prin organizarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare; 

c)organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii. 
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Structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al Consiliilor Judeţene 
acordă asistenţă tehnică de specialitate Primarilor unităţilor administrativ-teritoriale 
care nu au constituite încă structuri de specialitate, prin analizarea cererilor şi 
documentaţiilor transmise de Primari în vederea emiterii avizului structurii de 
specialitate pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare din competenţa de emitere a acestora, pe bază de Convenţie 
încheiată între Primari şi Preşedintele consiliului judeţean, pentru: 

- eliberarea avizului structurii de specialitate în vederea emiterii de către primarii 
comunelor, oraşelor şi municipiilor a autorizaţiilor de construire/desfiinţare 
pentru toate categoriile de construcţii, altele decât locuinţele individuale şi 
anexele gospodăreşti, la cererea acestora; 

- emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către preşedinţii consiliilor 
judeţene, pe termen limitat şi la solicitarea consiliilor locale ale comunelor şi 
oraşelor interesate. 

Atribuţii specifice ale structurilor de specialitate:  
Pentru emiterea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor 
emitente au următoarele atribuţii specifice: 

• solicitarea avizului primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază 
se află imobilul, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului 
judeţean; 

• verificarea conţinutului documentelor depuse, respectiv a proiectului de 
certificat de urbanism întocmit, înaintat spre avizare la Consiliul Judeţean de 
către Primarul comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în situaţia în care 
nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul Primăriei 

• determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a 
directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, 
referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism; 

• analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea 
certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice, 
respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, 
legal aprobate; 

• formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii 
pentru proiectarea investiţiei; 
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• stabilirea, în conformitate cu prevederile legale, a avizelor, a acordurilor, 
precum şi a unor eventuale studii şi a studiilor de specialitate necesare 
autorizării; 

• verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a 
certificatului de urbanism; 

• redactarea şi emiterea certificatului de urbanism; 
• asigurarea transmiterii către Primari, spre ştiinţă, a actelor emise, în situaţia 

în care emitentul este Preşedintele Consiliului Judeţean. 
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.  

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.  

 Serviciul public de urbanism 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de urbanism la nivel 
naţional este coordonată de Guvern, care stabileşte, în baza strategiilor naţionale de 
dezvoltare, linii directoare, politici sectoriale, programe şi proiecte prioritare. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene este 
autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul planificării teritoriale, amenajării 
teritoriului şi urbanismului, având următoarele atribuţii:  

• elaborarea, sub coordonarea primului-ministru, a Strategiei de dezvoltare 
teritorială a României şi a politicilor publice în conformitate cu obiectivele 
acesteia;  

• elaborarea secţiunilor Planului de amenajare a teritoriului naţional;  
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• elaborarea Planului de amenajare a teritoriului zonal regional, structurat în 
secţiuni pentru fiecare regiune de dezvoltare, care fundamentează planurile de 
dezvoltare regională;  

• iniţierea şi coordonarea elaborării sau actualizării documentaţiilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise 
în lista patrimoniului mondial;  

• identificarea, delimitarea şi stabilirea prin hotărâre a Guvernului, cu consultarea 
autorităţii administraţiei publice centrale responsabile din domeniul mediului, a 
celei responsabile din domeniul culturii şi patrimoniului naţional, după caz, 
precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale, a teritoriilor cu valoare 
remarcabilă prin caracterul lor de unicitate şi coerenţă peisageră, teritorii având 
valoare particulară în materie de arhitectură şi patrimoniu natural sau construit 
ori fiind mărturii ale modurilor de viaţă, de locuire sau de activitate şi ale 
tradiţiilor industriale, artizanale, agricole ori forestiere;  

• întocmirea de regulamente-cadru de urbanism, arhitectură şi peisaj, care se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se detaliază ulterior prin planurile urbanistice 
generale, în vederea conservării şi punerii în valoare a acestora şi a păstrării 
identităţii locale;  

• iniţierea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional care fundamentează 
din punct de vedere teritorial planurile de dezvoltare regională;  

• elaborarea Regulamentului general de urbanism; 
• avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de urbanism; 
• colaborarea cu ministerele, precum şi cu celelalte organe ale administraţiei 

publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al urbanismului, a 
programelor strategice sectoriale; 

• colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regională, cu consiliile judeţene şi 
consiliile locale, precum şi urmărirea modului în care se aplică programele 
guvernamentale, Strategia de dezvoltare teritorială şi liniile directoare ale 
acesteia, planurile de urbanism, la nivel regional, judeţean şi local.  

• avizarea documentaţiilor de urbanism, potrivit competenţelor stabilite prin lege. 

Consiliul judeţean coordonează activitatea de urbanism la nivel judeţean. 
Consiliul judeţean stabileşte orientările generale privind organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică a localităţilor, prin iniţierea şi aprobarea planurilor de amenajare a 
teritoriului judeţean şi zonal.  

Consiliul judeţean, prin instituţia arhitectului-şef al judeţului, asigură:  
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a)preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, 
regional şi zonal, precum şi a investiţiilor prioritare de interes naţional, regional 
sau judeţean, în cadrul documentaţiilor de urbanism pentru teritoriile 
administrative ale localităţilor din judeţ; 

b)avizarea documentaţiilor de urbanism aparţinând unităţilor administrativ-
teritoriale din componenţa judeţului. 

În activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism consiliile judeţene sunt sprijinite 
de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, 
precum şi de alte ministere şi organe ale administraţiei publice centrale. 

Consiliul Judeţean poate solicita consiliilor locale să elaboreze sau să actualizeze o 
documentaţie de amenajare a teritoriului sau de urbanism, în vederea asigurării aplicării 
unor prevederi cuprinse în programele de dezvoltare a judeţului; solicitarea se transmite 
consiliului local, însoţită de expunerea motivelor care au stat la baza hotărârii consiliului 
judeţean şi de termenul fixat pentru elaborarea sau modificarea documentaţiei. 

În îndeplinirea atribuţiilor sale în domeniul urbanismului, Consiliul Judeţean utilizează 
informaţii de sinteză la nivelul judeţului din toate domeniile de activitate economico-
socială. 

Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt obligate să 
furnizeze cu titlu gratuit autorităţilor publice judeţene şi locale informaţii din domeniile 
lor de activitate pentru teritoriul judeţului respectiv, iar consiliile locale sunt obligate să 
furnizeze informaţii referitoare la dezvoltarea economico-socială şi urbanistică a 
localităţilor. 

Preşedintele consiliului judeţean, prin structura din cadrul aparatului de specialitate a 
Consiliului judeţean condusă de arhitectul-şef, are următoarele atribuţii în domeniul 
amenajării teritoriului şi urbanismului: 

• asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritorială şi le 
supune aprobării consiliului judeţean; 

• asigură elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţean; 
• propune asocierea, în condiţiile legii, a judeţului cu comunele şi oraşele 

interesate şi coordonează elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului 
zonale; 
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• supune aprobării consiliului judeţean, în baza referatului tehnic al arhitectului-
şef, documentaţiile de amenajare a teritoriului; 

• acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului aprobate. 

 Serviciul public de amenajare a teritoriului 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de amenajare a 
teritoriului la nivel naţional este coordonată de Guvern, care stabileşte, în baza 
strategiilor naţionale de dezvoltare, linii directoare, politici sectoriale, programe şi 
proiecte prioritare. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene este 
autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul planificării teritoriale, amenajării 
teritoriului şi urbanismului, având următoarele atribuţii:  

• elaborarea, sub coordonarea primului-ministru, a Strategiei de dezvoltare 
teritorială a României şi a politicilor publice în conformitate cu obiectivele 
acesteia;  

• elaborarea secţiunilor Planului de amenajare a teritoriului naţional;  
• elaborarea Planului de amenajare a teritoriului zonal regional, structurat în 

secţiuni pentru fiecare regiune de dezvoltare, care fundamentează planurile de 
dezvoltare regională;  

• iniţierea şi coordonarea elaborării sau actualizării documentaţiilor de 
amenajare a teritoriului pentru zonele care cuprind monumente istorice 
înscrise în lista patrimoniului mondial;  

• identificarea, delimitarea şi stabilirea prin hotărâre a Guvernului, cu 
consultarea autorităţii administraţiei publice centrale responsabile din 
domeniul mediului, a celei responsabile din domeniul culturii şi patrimoniului 
naţional, după caz, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale, a 
teritoriilor cu valoare remarcabilă prin caracterul lor de unicitate şi coerenţă 
peisageră, teritorii având valoare particulară în materie de arhitectură şi 
patrimoniu natural sau construit ori fiind mărturii ale modurilor de viaţă, de 
locuire sau de activitate şi ale tradiţiilor industriale, artizanale, agricole ori 
forestiere;  



 
 

440 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

• întocmirea de regulamente-cadru de urbanism, arhitectură şi peisaj, care se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se detaliază ulterior prin planurile 
urbanistice generale, în vederea conservării şi punerii în valoare a acestora şi a 
păstrării identităţii locale;  

• iniţierea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional care 
fundamentează din punct de vedere teritorial planurile de dezvoltare 
regională;  

• avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de amenajare 
a teritoriului; 

• colaborarea cu ministerele, precum şi cu celelalte organe ale administraţiei 
publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajării 
teritoriului, a programelor strategice sectoriale; 

• colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regională, cu consiliile judeţene şi 
consiliile locale, precum şi urmărirea modului în care se aplică programele 
guvernamentale, Strategia de dezvoltare teritorială şi liniile directoare ale 
acesteia, planurile de amenajarea teritoriului la nivel regional, judeţean şi 
local; 

• avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului, potrivit competenţelor 
stabilite prin prezenta lege. 

Consiliul judeţean coordonează activitatea de amenajare a teritoriului la nivel judeţean. 
Consiliul judeţean stabileşte orientările generale privind amenajarea teritoriului prin 
iniţierea şi aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţean şi zonal. În vederea 
transpunerii coerente şi uniforme a prevederilor documentaţiilor de amenajare a 
teritoriului aprobate la nivelul localităţilor, acordă asistenţă tehnică de specialitate 
consiliilor locale.  

Consiliul judeţean, prin instituţia arhitectului-şef al judeţului, asigură:  
a) preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, 

regional şi zonal, precum şi a investiţiilor prioritare de interes naţional, regional sau 
judeţean, în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului pentru teritoriile 
administrative ale localităţilor din judeţ; 

b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a planurilor zonale de 
amenajare a teritoriului care sunt de interes judeţean; 

c) avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului aparţinând 
unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa judeţului, conform anexei nr. 1. 
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În activitatea de amenajare a teritoriului, Consiliile judeţene sunt sprijinite de Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, precum şi de alte 
ministere şi organe ale administraţiei publice centrale. 

Consiliul judeţean poate solicita consiliilor locale să elaboreze sau să actualizeze o 
documentaţie de amenajare a teritoriului, în vederea asigurării aplicării unor prevederi 
cuprinse în programele de dezvoltare a judeţului; solicitarea se transmite consiliului 
local, însoţită de expunerea motivelor care au stat la baza hotărârii consiliului judeţean 
şi de termenul fixat pentru elaborarea sau modificarea documentaţiei. 

În îndeplinirea atribuţiilor sale în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului 
Consiliul judeţean utilizează informaţii de sinteză la nivelul judeţului din toate domeniile 
de activitate economico-socială. 

Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt obligate să 
furnizeze cu titlu gratuit autorităţilor publice judeţene şi locale informaţii din domeniile 
lor de activitate pentru teritoriul judeţului respectiv, iar consiliile locale sunt obligate să 
furnizeze informaţii referitoare la dezvoltarea economico-socială şi urbanistică a 
localităţilor. 

Preşedintele consiliului judeţean, prin structura din cadrul aparatului de specialitate a 
Consiliului judeţean condusă de arhitectul-şef, are următoarele atribuţii în domeniul 
amenajării teritoriului şi urbanismului: 

a)asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritorială şi le supune 
aprobării consiliului judeţean; 

b)asigură elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţean; 
c)propune asocierea, în condiţiile legii, a judeţului cu comunele şi oraşele 

interesate şi coordonează elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului 
zonale; 

d)supune aprobării consiliului judeţean, în baza referatului tehnic al arhitectului-
şef, documentaţiile de amenajare a teritoriului; 

e)acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului aprobate. 
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 Serviciul public de asigurare a calităţii în construcţii 

În conformitate cu prevederile ANEXEI Nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru 
aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului 
maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale 
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările și completările ulterioare, 
Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. se organizează şi funcţionează ca instituţie 
publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene. 
I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu 
privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în următoarele domenii: 

a) calitatea în construcţii; 
b) amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
c) autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
d) supravegherea pieţei produselor pentru construcţii; 
e) avizarea, în condiţiile legii, a documentaţiilor tehnico-economice pentru 

investiţiile finanţate din fonduri publice. 
f) performanţa energetică a clădirilor.  

În cuprinsul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 sunt enumerate atribuţiile 
generale ale I.S.C.: 

1. Funcţia de autoritate de stat: 
• exercită controlul de stat privind respectarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor 

legale şi a reglementărilor tehnice în vigoare, în domeniile sale de activitate; 
• participă la stabilirea măsurilor organizatorice şi de acţiune, pe plan local şi 

central, în cazuri de seisme şi alunecări de teren, în cadrul Sistemului naţional 
de management al situaţiilor de urgenţă; 

2. Funcţia de reglementare şi avizare: 
• avizează, în condiţiile legii, din punct de vedere tehnic, documentaţiile tehnico-

economice aferente obiectivelor de investiţii noi, care se finanţează, potrivit legii, 
din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, ai 
căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern, în condiţiile prevăzute la 
art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi documentaţiile tehnico-economice aferente 
lucrărilor de intervenţii la construcţii existente - reparaţii, modificări, reabilitări, 
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consolidări, restaurări, finanţate din fonduri publice sau din credite externe, 
contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate 
conform devizului general, exclusiv TVA, legislaţia în vigoare prevede organizarea 
de licitaţii deschise; 

• emite, la cererea proprietarilor, în conformitate cu prevederile legale şi 
reglementările tehnice în vigoare, acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor 
existente, precum şi la cele noi, în situaţiile în care acestea pot induce influenţe 
asupra construcţiilor existente; 

• autorizează laboratoarele de analize şi încercări în activitatea de construcţii, în 
condiţiile legislaţiei specifice în vigoare; 

• suspendă sau retrage, în condiţiile legii, autorizaţiile laboratoarelor de analize şi 
încercări în construcţii, în cazul constatării nerespectării reglementărilor tehnice 
specifice; 

• autorizează responsabilii tehnici cu execuţia şi diriginţii de şantier şi confirmă 
periodic exercitarea dreptului de practică al acestora, în condiţiile legislaţiei 
specifice în vigoare;  

• dispune, după caz, suspendarea dreptului de practică, pentru o perioadă cuprinsă 
între 6 şi 12 luni, în condiţiile legii, sau anularea autorizaţiilor responsabililor 
tehnici cu execuţia şi diriginţilor de şantier, în cazul nerespectării de către aceştia 
a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor tehnice în vigoare;  

• propune Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene, în calitate de autoritate de stat în domeniul construcţiilor, iniţierea de 
proiecte de acte normative şi modificarea acestora, în domeniile sale de activitate 
şi în domeniile conexe; 

• participă, prin reprezentanţi desemnaţi, la activitatea comitetelor tehnice de 
specialitate, pentru avizarea reglementărilor tehnice în construcţii, urbanism şi 
amenajarea teritoriului; 

• propune Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene, în calitate de autoritate de reglementare în domeniul construcţiilor, 
revizuirea/actualizarea reglementărilor tehnice, în scopul introducerii progresului 
tehnic şi armonizării cu actele normative şi reglementative comunitare; 

• elaborează şi actualizează, ori de câte ori este necesar, normele interne, 
procedurile şi instrucţiunile privind realizarea atribuţiilor specifice I.S.C., care se 
aprobă, după caz, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei 
publice și fondurilor europene, dacă prin acestea se reglementează activităţi de 
interes public, sau prin ordin al inspectorului general, dacă aplicabilitatea 
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acestora este de ordin intern al I.S.C., şi stabileşte mijloacele şi metodele pentru 
desfăşurarea activităţilor proprii;  

• organizează, în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene, cu respectarea prevederilor legale, cursuri de 
calificare pentru personalul cu studii medii şi de formare continuă şi perfecţionare 
profesională pentru personalul cu studii superioare în domeniul construcţiilor; 
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3. Funcţia de autoritate de control şi inspecţie: 
• exercită controlul de stat cu privire la respectarea dispoziţiilor legale privind 

calitatea în construcţii, în toate etapele de concepţie, proiectare, autorizare, 
execuţie, recepţie, utilizare şi postutilizare, indiferent de forma de proprietate 
sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin 
actele normative în vigoare; 

• autorizează, în condiţiile legii, continuarea execuţiei lucrărilor ajunse în fazele 
determinante de execuţie, la care s-a stabilit participarea, în vederea controlului, 
a reprezentanţilor I.S.C.; 

• exercită controlul de stat la organele de specialitate ale administraţiei publice 
locale, cu privire la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare, la organizarea şi exercitarea activităţii de control al 
disciplinei în construcţii, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările 
tehnice în vigoare; 

• exercită controlul de stat în domeniul disciplinei în amenajarea teritoriului şi 
urbanism, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în 
vigoare; 

• exercită controlul statului cu privire la supravegherea pieţei produselor pentru 
construcţii, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în 
vigoare; 

• exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale 
privind performanţa energetică a clădirilor, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare; 

• exercită controlul execuţiei şi recepţiei lucrărilor finanţate din fonduri 
comunitare, naţionale şi din alte surse legal constituite în domeniile construcţiilor; 

4. Funcţia de reprezentare: 
• este membru al Consorţiului European pentru Controlul Construcţiilor, precum şi al 

Grupului de cooperare administrativă în domeniul supravegherii pieţei produselor 
pentru construcţii de pe lângă Comisia Europeană, cu toate drepturile şi obligaţiile 
ce decurg din aceasta; 

• cooperează, în domeniile de activitate specifice, cu autorităţile administraţiei 
publice centrale, cu alte instituţii cu atribuţii de control, cu instituţii publice sau 
private şi cu reprezentanţii partenerilor sociali; 

• colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, de cercetare, 
laboratoare de încercări, cu asociaţiile profesionale din domeniul construcţiilor, în 
vederea elaborării de expertize, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercări, 
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soluţii şi proiecte de consolidare şi altele asemenea, necesare în activitatea de 
control privind asigurarea cerinţelor fundamentale de calitate în construcţii, 
respectiv: rezistenţa mecanică şi stabilitatea; siguranţa şi accesibilitatea în 
exploatare, economia de energie şi izolarea termică, precum şi punerea în 
siguranţă a construcţiilor şi a terenurilor aferente şi verificarea calităţii produselor 
pentru construcţii.  

Atribuţiile specifice ale I.S.C. sunt enumerate în cuprinsul art. 4 din Hotărârea 
Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii 
organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a 
consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu 
modificările și completările ulterioare: 

• verifică implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii în 
construcţii la persoanele fizice şi juridice cu activitate în construcţii, respectiv 
proiectanţi, executanţi, firme de consultanţă, laboratoare de încercări în 
construcţii, staţii de betoane, staţii de mixturi asfaltice, staţii de producere a 
agregatelor şi altele de această natură; 

• verifică respectarea reglementărilor referitoare la recepţia lucrărilor de 
construcţii, precum şi la întocmirea, păstrarea şi completarea cărţii tehnice a 
construcţiei; 

• verifică modul de respectare a agrementelor tehnice în construcţii privind 
caracteristicile, domeniile şi condiţiile de utilizare ale produselor, procedeelor şi 
echipamentelor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerinţele fundamentale 
de calitate a construcţiilor, şi poate propune autorităţii de reglementare, după 
caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice în construcţii;  

• verifică la proprietarii, administratorii şi utilizatorii de construcţii respectarea 
reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcţiilor în cazurile când 
aceasta este stabilită prin proiecte şi reglementări tehnice, în condiţiile legii; 

• dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, pentru reducerea 
riscurilor privind siguranţa vieţii oamenilor, în condiţiile legii, după caz: 

• efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate 
şi de destinaţia acestora, atunci când în urma inspecţiei se concluzionează astfel; 

• încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau 
dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol 
viaţa cetăţenilor ori posibilitatea producerii de pagube materiale; 

• dispune prelevarea de probe şi trimiterea acestora laboratoarelor de analiză şi 
încercări autorizate, în vederea efectuării încercărilor necesare pentru 
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confirmarea concluziilor în controalele efectuate. În scopul fundamentării 
concluziilor controalelor, I.S.C. se poate dota cu echipamente de laborator 
specifice proprii şi/sau poate colabora cu instituţii de învăţământ superior de 
specialitate sau de cercetare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

• urmăreşte respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a 
accidentelor tehnice produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi 
naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, uragane 
şi altele asemenea, sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, 
explozii, bombardamente, şocuri, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi 
altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei 
construcţiilor; 

• verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea şi funcţionarea 
balastierelor, carierelor, staţiilor de betoane, unităţilor care fasonează produse 
din oţel pentru armarea betonului, staţiilor de producere a agregatelor şi de 
mixturi asfaltice şi, în cazul constatării de neconformităţi, dispune măsuri de 
remediere sau, după caz, oprirea temporară a funcţionării până la soluţionarea 
acestora; 

• dispune, în condiţiile legii, autorităţilor competente suspendarea funcţionării 
balastierelor şi carierelor care afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor 
din vecinătate; 

• propune, după caz, suspendarea dreptului de practică, pentru o perioadă cuprinsă 
între 6 luni şi 12 luni, sau anularea atestatului pentru verificatorul de proiecte, 
expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, în cazul nerespectării de 
către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor legale privind 
cerinţele fundamentale de asigurare a calităţii în construcţii;  

• organizează şi controlează activitatea de pregătire şi perfecţionare a personalului 
propriu; 

• realizează venituri din prestări de servicii şi alte venituri obţinute conform 
prevederilor legale, care se fac venit la bugetul propriu;  

• administrează fondurile bugetare pe care le are la dispoziţie, precum şi bunurile 
din domeniul public ori privat al statului aflate în administrare şi/sau în folosinţă, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

• elaborează proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ministrului 
dezvoltării regionale, administraţiei publice și fondurilor europene, şi asigură 
exerciţiul financiar-contabil al instituţiei, în condiţiile legii; 
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• achiziţionează centralizat, prin aparatul propriu, autoturisme, combustibil, 
echipamente IT, precum şi orice alte bunuri şi servicii necesare desfăşurării 
activităţii, în condiţiile legii; 

• administrează fondurile alocate prin bugetul aprobat şi finanţează sau 
cofinanţează proiecte, programe şi investiţii din domeniul său de activitate, în 
condiţiile legii; 

• organizează sistemul informatic necesar activităţii proprii; 
• primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, 

potrivit competenţelor acestora, reclamaţiile şi sesizările persoanelor fizice şi 
juridice cu privire la încălcarea prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice în 
domeniile de competenţă; 

• asigură dotarea tehnică necesară realizării activităţilor specifice; 
• publică, în condiţiile legii, procedurile şi instrucţiunile privind activităţile sale 

specifice, aprobate; 
• elaborează sinteze, evaluări şi rapoarte privind rezultatele activităţii de control 

desfăşurate, cu privire la calitatea în construcţii, la disciplina în amenajarea 
teritoriului şi urbanism, la autorizarea laboratoarelor, a responsabililor tehnici cu 
execuţia şi a diriginţilor de şantier, precum şi la supravegherea pieţei produselor 
pentru construcţii, pe care le comunică autorităţilor şi instituţiilor publice cu 
atribuţii în domeniu, în vederea luării măsurilor ce se impun;  

• constată contravenţiile în toate domeniile specifice de control şi aplică sancţiunile 
prevăzute de lege, putând dispune oprirea lucrărilor realizate în mod 
necorespunzător, după caz, şi/sau sesizează organele abilitate potrivit legii cu 
privire la faptele ce pot fi încadrate ca infracţiuni, potrivit legii; 

• organizează activităţi şi manifestări tehnice specifice, redactează şi publică studii 
şi sinteze ale activităţilor; 

• valorifică informaţiile şi experienţa dobândită în scopul fundamentării deciziilor 
privind politicile publice şi strategiile în domeniul construcţiilor, amenajării 
teritoriului, urbanismului şi dezvoltării durabile, aflate în responsabilitatea 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene. 

• solicită experţilor tehnici atestaţi, în situaţia producerii unor evenimente 
deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici, să participe la evaluarea 
stării tehnice a construcţiilor avariate, în vederea stabilirii condiţiilor de utilizare 
în continuare, ori dezafectarea acestora.  
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 Serviciul public de cadastru şi carte funciară 

În art. 4 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare sunt enumerate principalele atribuţii ale Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: 

• coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea 
imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii ţări; 

• controlează executarea lucrărilor de cartografie, topografie, geodezie, 
fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări; 

• elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee şi metodologii de 
specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor 
ştiinţifice şi tehnice în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi publicităţii 
imobiliare; 

• autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de specialitate 
din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul României, în 
condiţiile legii speciale care reglementează înfiinţarea uniunii profesionale a 
acestora; 

• organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi 
baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară; 

• asigură, în condiţiile legii, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea 
în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale; 

• asigură executarea şi actualizarea hărţilor oficiale; 
• avizează conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al 

altor documente cartografice destinate uzului public; 
• pune la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor instituţii interesate, în condiţiile 

legii, situaţii statistice de sinteză privind terenurile şi construcţiile; 
• îndeplineşte sarcinile ce rezultă din angajamentele internaţionale în domeniul său 

de activitate; 
• participă la organizarea şi coordonarea măsurătorilor în vederea aplicării legilor 

funciare; 
• avizează tehnic expertizele efectuate de către experţii judiciari în specialitatea 

topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice 
utilizate, la solicitarea instanţelor de judecată. Avizele menţionate mai sus vor fi 
date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat de Agenţia 
Naţională şi Ministerul Justiţiei; 
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• asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau 
se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte 
persoane interesate; 

• asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară; 
• asigură înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, 

incapacităţi şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil; 
• asigură formarea profesională continuă şi pregătirea personalului prin intermediul 

Centrului de Pregătire Profesională al Agenţiei Naţionale, instituţie fără 
personalitate juridică, prin Institutul Notarial Român sau prin alte entităţi 
abilitate; 

• realizează, actualizează şi administrează registrul electronic naţional al 
nomenclaturilor stradale; 

• realizează şi întreţine geoportalul INSPIRE al României şi asigură compatibilitatea 
acestuia cu geoportalul INSPIRE al Uniunii Europene, îndeplineşte alte atribuţii 
care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea 
Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată; 

• îndeplineşte şi alte atribuţii ce au legătură cu activitatea specifică. 

 Serviciul public de intabulare  

Principalele atribuţii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aşa 
cum apar precizate în cuprinsul art. 4 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare sunt:  

• coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea 
imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii ţări; 

• controlează executarea lucrărilor de cartografie, topografie, geodezie, 
fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări; 

• elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee şi metodologii de 
specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor 
ştiinţifice şi tehnice în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi publicităţii 
imobiliare; 

• autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de specialitate 
din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul României, în 
condiţiile legii speciale care reglementează înfiinţarea uniunii profesionale a 
acestora; 
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• organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi 
baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară; 

• asigură, în condiţiile legii, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea 
în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale; 

• asigură executarea şi actualizarea hărţilor oficiale; 
• avizează conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al 

altor documente cartografice destinate uzului public; 
• pune la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor instituţii interesate, în condiţiile 

legii, situaţii statistice de sinteză privind terenurile şi construcţiile; 
• îndeplineşte sarcinile ce rezultă din angajamentele internaţionale în domeniul său 

de activitate; 
• participă la organizarea şi coordonarea măsurătorilor în vederea aplicării legilor 

funciare; 
• avizează tehnic expertizele efectuate de către experţii judiciari în specialitatea 

topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice 
utilizate, la solicitarea instanţelor de judecată. Avizele menţionate mai sus vor fi 
date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat de Agenţia 
Naţională şi Ministerul Justiţiei; 

• asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau 
se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte 
persoane interesate; 

• asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară; 
• asigură înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, 

incapacităţi şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil; 
• asigură formarea profesională continuă şi pregătirea personalului prin intermediul 

Centrului de Pregătire Profesională al Agenţiei Naţionale, instituţie fără 
personalitate juridică, prin Institutul Notarial Român sau prin alte entităţi 
abilitate; 

• realizează, actualizează şi administrează registrul electronic naţional al 
nomenclaturilor stradale; 

• realizează şi întreţine geoportalul INSPIRE al României şi asigură compatibilitatea 
acestuia cu geoportalul INSPIRE al Uniunii Europene, îndeplineşte alte atribuţii 
care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea 
Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată; 

• îndeplineşte şi alte atribuţii ce au legătură cu activitatea specifică. 



 
 

452 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

3.9.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de gestionare spaţială a 
teritoriului 

 Serviciul public de eliberare a certificatului de urbanism 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 195/2006, legea cadru a descentralizarii, cu 
modificările şi completările ulterioare, emiterea avizelor şi autorizaţiilor intră în 
categoria competenţelor exclusive exercitate de autorităţile administraţiei publice 
locale. 

Astfel, reprezentanţii administraţiei publice locale, în exercitarea competenţelor 
exclusive, au dreptul de decizie şi dispun de resursele şi mijloacele necesare realizării 
acestora.   

Codul Fiscal prevede la art. 473 că orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un 
aviz sau o autorizaţie trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau 
autorizaţia necesară. 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma 
stabilită conform tabelului următor: 

  Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de 
urbanism - lei - 

a) până la 150 m2, inclusiv 5-6 
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 6-7 
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 7-9 
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 9-12 
e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 12-14 
f) peste 1.000 m2 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare 

m2 care depăşeşte 1.000 m2 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% 
din taxa stabilită pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban. 
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Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv. 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau 
clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

 Serviciul public de urbanism 

În conformitate cu art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, activităţile de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism se finanţează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale, din bugetul de stat şi din venituri proprii ale persoanelor juridice şi fizice 
interesate în dezvoltarea unei localităţi sau a unei zone din cadrul acesteia, precum şi 
din alte surse legal constituite sau atrase.  

Activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism de interes naţional şi regional, care se 
finanţează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, sunt: 

a) elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României;  
b) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului naţional;  
c) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional;  
d) elaborarea Regulamentului general de urbanism;  
e) elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism pentru zonele 

cu monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;  
f) elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, hărţi de 

hazard/risc în vederea prevenirii dezastrelor naturale sau industriale;  
g) programe de susţinere a dezvoltării locale în vederea asigurării fondului de 

documentaţii în domeniile: amenajarea teritoriului, urbanism, imobiliar-edilitar 
şi al proiectelor de dezvoltare urbană integrată. 
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Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetele anuale 
fonduri pentru elaborarea sau actualizarea, după caz, a planurilor de amenajare a 
teritoriului, a planurilor de urbanism, a hărţilor de risc natural, precum şi a studiilor de 
fundamentare necesare în vederea elaborării acestora. 

Metodologia finanţării de la bugetul de stat a hărţilor de risc pentru cutremure şi 
alunecări de teren se elaborează de către Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  

Pentru desfăşurarea unor activităţi comune de amenajare a teritoriului şi de urbanism, 
pentru realizarea unor obiective de interes general, consiliile judeţene, consiliile locale, 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor se pot asocia 
sau, după caz, pot colabora, în condiţiile legii, cu persoane juridice ori fizice din ţară sau 
din străinătate în scopul atragerii de fonduri suplimentare.  

Planurile urbanistice zonale pentru zone centrale, zone protejate în integralitatea lor şi 
zone de protecţie a monumentelor, precum şi planurile urbanistice zonale şi de detaliu 
privind realizarea unor obiective de interes public se finanţează din bugetul de stat ori 
din bugetele locale. 
Planurile urbanistice zonale şi planurile urbanistice de detaliu, cu excepţia celor 
prevăzute mai sus, se finanţează de persoanele juridice sau persoanele fizice interesate.  
Planurile de urbanism zonale sau de detaliu, care modifică părţi din zone protejate, se 
pot finanţa de către persoane fizice sau juridice interesate.  

Finanţarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism cu caracter 
deosebit, pentru zone şi localităţi care necesită cercetări şi studii complexe, se face şi 
din fonduri destinate cercetării, dezvoltării regionale şi altele, în condiţiile stabilite de 
ministere şi de alţi factori implicaţi.  

În aceste situaţii, entitatea achizitoare poate organiza concurs de soluţii urbanistice, 
deschis specialiştilor din domeniu. Indiferent de iniţiativa sau de sursa de finanţare, 
autorităţile administraţiei publice locale în competenţa cărora se află elaborarea, 
avizarea şi aprobarea documentaţiei de amenajare a teritoriului şi urbanism sunt 
responsabile pentru întregul conţinut al reglementărilor adoptate, cu excepţia cazurilor 
în care legea dispune altfel. 
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 Serviciul public de amenajare a teritoriului 

În conformitate cu art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, activităţile de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism se finanţează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale, din bugetul de stat şi din venituri proprii ale persoanelor juridice şi fizice 
interesate în dezvoltarea unei localităţi sau a unei zone din cadrul acesteia, precum şi 
din alte surse legal constituite sau atrase.  

Activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism de interes naţional şi regional, care se 
finanţează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, sunt: 

a) elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României;  
b) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului naţional;  
c) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional;  
d) elaborarea Regulamentului general de urbanism;  
e) elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism pentru zonele 

cu monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;  
f) elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, hărţi de 

hazard/risc în vederea prevenirii dezastrelor naturale sau industriale;  
g) programe de susţinere a dezvoltării locale în vederea asigurării fondului de 

documentaţii în domeniile: amenajarea teritoriului, urbanism, imobiliar-edilitar şi 
al proiectelor de dezvoltare urbană integrată. 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetele anuale 
fonduri pentru elaborarea sau actualizarea, după caz, a planurilor de amenajare a 
teritoriului, a planurilor de urbanism, a hărţilor de risc natural, precum şi a studiilor de 
fundamentare necesare în vederea elaborării acestora. 

Metodologia finanţării de la bugetul de stat a hărţilor de risc pentru cutremure şi 
alunecări de teren se elaborează de către Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  

Pentru desfăşurarea unor activităţi comune de amenajare a teritoriului şi de urbanism, 
pentru realizarea unor obiective de interes general, consiliile judeţene, consiliile locale, 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor se pot asocia 
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sau, după caz, pot colabora, în condiţiile legii, cu persoane juridice ori fizice din ţară sau 
din străinătate în scopul atragerii de fonduri suplimentare.  

Planurile urbanistice zonale pentru zone centrale, zone protejate în integralitatea lor şi 
zone de protecţie a monumentelor, precum şi planurile urbanistice zonale şi de detaliu 
privind realizarea unor obiective de interes public se finanţează din bugetul de stat ori 
din bugetele locale. 

Planurile urbanistice zonale şi planurile urbanistice de detaliu, cu excepţia celor 
prevăzute mai sus, se finanţează de persoanele juridice sau persoanele fizice interesate.  
Planurile de urbanism zonale sau de detaliu, care modifică părţi din zone protejate, se 
pot finanţa de către persoane fizice sau juridice interesate.  

Finanţarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism cu caracter 
deosebit, pentru zone şi localităţi care necesită cercetări şi studii complexe, se face şi 
din fonduri destinate cercetării, dezvoltării regionale şi altele, în condiţiile stabilite de 
ministere şi de alţi factori implicaţi.  

În aceste situaţii, entitatea achizitoare poate organiza concurs de soluţii urbanistice, 
deschis specialiştilor din domeniu. Indiferent de iniţiativa sau de sursa de finanţare, 
autorităţile administraţiei publice locale în competenţa cărora se află elaborarea, 
avizarea şi aprobarea documentaţiei de amenajare a teritoriului şi urbanism sunt 
responsabile pentru întregul conţinut al reglementărilor adoptate, cu excepţia cazurilor 
în care legea dispune altfel. 

 Serviciul public de asigurare a calităţii în construcţii 

În conformitate cu art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea 
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările și completările ulterioare, 
Inspectoratul de Stat în Construcţii se finanţează integral din venituri proprii.  

I.S.C. realizează venituri şi din efectuarea de prestaţii şi servicii specifice, precum şi din 
alte surse prevăzute de legislaţia în vigoare, care se fac venit la bugetul de venituri şi 
cheltuieli al instituţiei.  



 
 

457 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Din veniturile realizate, Inspectoratul de Stat în Construcţii virează 30% în contul 
corespunzător de venituri al activităţii finanţate integral din venituri proprii gestionat de 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii 
se aprobă anual ca anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene. 

Un exemplu de prestaţii şi servicii efectuate de unităţile subordonate ale ISC este 
prezentat în cuprinsul art. 30 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Astfel 
potrivit acestui articol, cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii trebuie suportate de 
investitori, în valoare echivalentă cu o cotă de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu 
anumite excepţii. 

Virarea sumelor va fi făcită de investitori în contul inspectoratelor teritoriale în 
construcţii, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, o dată cu 
transmiterea înştiinţării privind data începerii lucrărilor. 

 Serviciul public de cadastru şi carte funciară 

Aşa cum se prevede în art. 9 din Legea nr. 7/1996, legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene. 

Subvenţia de la bugetul de stat se acordă pentru finanţarea cheltuielilor de personal, 
altele decât cele aferente Programului naţional de cadastru şi carte funciară, pentru 
cheltuielile curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate, 
precum şi pentru cheltuielile aferente proiectelor finanţate din fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în condiţiile legii. 

Veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se constituie din: 
a) tarife aferente serviciilor şi produselor furnizate; 
b) închirieri de spaţii şi aparatură; 
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c) donaţii şi sponsorizări primite potrivit legii; 
d) alte sume încasate în condiţiile legii şi se utilizează pentru finanţarea 

activităţilor cuprinse în Programul naţional de cadastru şi carte funciară, 
program ce se poate finanţa şi din fonduri externe nerambursabile, precum şi 
din alte surse financiare alocate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale. 

Acestea reprezintă venituri proprii ale Agenţiei Naţionale şi pot fi încasate şi prin 
intermediul unităţilor subordonate. Agenţia Naţională repartizează unităţilor subordonate 
subvenţii şi sume aferente veniturilor proprii. 

 Serviciul public de intabulare  

Aşa cum se prevede în art. 9 din Legea nr. 7/1996, legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene. 

Subvenţia de la bugetul de stat se acordă pentru finanţarea cheltuielilor de personal, 
altele decât cele aferente Programului naţional de cadastru şi carte funciară, pentru 
cheltuielile curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate, 
precum şi pentru cheltuielile aferente proiectelor finanţate din fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în condiţiile legii. 

Veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se constituie din: 
a) tarife aferente serviciilor şi produselor furnizate; 
b) închirieri de spaţii şi aparatură; 
c) donaţii şi sponsorizări primite potrivit legii; 
d) alte sume încasate în condiţiile legii şi se utilizează pentru finanţarea 

activităţilor cuprinse în Programul naţional de cadastru şi carte funciară, 
program ce se poate finanţa şi din fonduri externe nerambursabile, precum şi din 
alte surse financiare alocate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale. 

Acestea reprezintă venituri proprii ale Agenţiei Naţionale şi pot fi încasate şi prin 
intermediul unităţilor subordonate. Agenţia Naţională repartizează unităţilor subordonate 
subvenţii şi sume aferente veniturilor proprii. 
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3.9.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

 Serviciul public de eliberare a certificatului de urbanism 

În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
instituţiile/operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege să emită avize/acorduri au 
obligaţia de a stabili împreună cu Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene, 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. 

De asemenea, potivit art. 10 din cuprinsul aceluiaşi document legislativ, 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 astfel: 

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 Identității 
Naționale, pe baza documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate conform 
legii;  

b) în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor monumente istorice, pe 
lângă avizul Ministerului Culturii şi Identității Naționale se vor obţine avizele 
specifice cerinţelor de calitate a construcţiilor, potrivit prevederilor legale; 

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, conform prevederilor legale. 

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.  
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Contravenţiile constatate se sancţionează de către compartimentele de specialitate cu 
atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale judeţelor, 
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele 
săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială, potrivit competenţelor de emitere a 
autorizaţiilor de construire/desfiinţare. Contravenţiile constatate la lucrările aferente 
infrastructurii de transport de interes naţional, autorizate de către Ministerul 
Transporturilor, se constată şi se sancţionează şi de către organele de control desemnate 
ale Ministerului Transporturilor.  

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 măsuri şi sancţiuni. 
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. 

Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale înştiinţează autoritatea 
administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul, sau Ministerul 
Transporturilor, după caz, asupra constatărilor şi măsurilor dispuse. În această situaţie, 
organele de control ale consiliilor judeţene, locale sau ale Ministerului Transporturilor, 
după caz, au obligaţia să urmărească modul de conformare privind cele dispuse de 
Inspectoratul de Stat în Construcţii. Contravenţiile mai pot fi constatate şi  sancţionate şi 
de organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii.  

Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de 
cel mult 24 de luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să 
înceapă lucrările. Începerea lucrărilor se notifică de către beneficiar/investitor la 
autoritatea administraţiei publice emitente a autorizaţiei şi la Inspectoratul de Stat în 
Construcţii - I.S.C., inclusiv prin transmiterea înştiinţării în format electronic prin 
intermediul punctului de contact unic electronic, http://www.edirect.e-guvernare.ro/. 
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. 
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 Serviciul public de urbanism 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene este 
autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul planificării teritoriale, amenajării 
teritoriului şi urbanismului. În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, 
în îndeplinirea atribuţiilor sale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice 
și Fondurilor Europene utilizează informaţii de sinteză la nivel naţional din toate 
domeniile de activitate economică şi socială. Ministerele şi celelalte organe ale 
administraţiei publice centrale sunt obligate să furnizeze Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene informaţiile necesare pentru 
desfăşurarea activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene poate 
solicita autorităţilor administraţiei publice locale să elaboreze sau să modifice o 
documentaţie de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în vederea aprofundării, 
detalierii sau aplicării unor prevederi cuprinse în programele strategice sectoriale ale 
Guvernului, precum şi pentru respectarea intereselor generale ale statului. 

Controlul statului privind aplicarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare 
a teritoriului şi de urbanism, avizate şi aprobate conform legii, este asigurat de 
Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de instituţia arhitectului-şef/urbanistului-
şef.  

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene şi Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. şi arhitecţii-
şefi/urbaniştii-şefi ai judeţelor colaborează permanent în vederea ducerii la îndeplinire a 
sarcinilor ce le revin. 

De asemenea, în activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism consiliile 
judeţene sunt sprijinite de Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene, precum şi de alte ministere şi organe ale administraţiei publice 
centrale. 

La art. 24 din acelaşi act normativ se precizează că ministerele şi celelalte organe ale 
administraţiei publice centrale sunt obligate să furnizeze cu titlu gratuit autorităţilor 
publice judeţene şi locale informaţii din domeniile lor de activitate pentru teritoriul 
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judeţului respectiv, iar consiliile locale sunt obligate să furnizeze informaţii referitoare 
la dezvoltarea economico-socială şi urbanistică a localităţilor. 
Serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, 
agenţii economici, organismele şi organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară 
activitatea la nivel local au obligaţia să furnizeze cu titlu gratuit informaţiile necesare în 
vederea desfăşurării activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel local. 

 Serviciul public de amenajare a teritoriului 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene este 
autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul planificării teritoriale, amenajării 
teritoriului şi urbanismului. În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și compeltările ulterioare, 
în îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene utilizează informaţii de sinteză la nivel naţional din toate domeniile 
de activitate economică şi socială. Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei 
publice centrale sunt obligate să furnizeze Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene informaţiile necesare pentru desfăşurarea 
activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene poate 
solicita autorităţilor administraţiei publice locale să elaboreze sau să modifice o 
documentaţie de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în vederea aprofundării, 
detalierii sau aplicării unor prevederi cuprinse în programele strategice sectoriale ale 
Guvernului, precum şi pentru respectarea intereselor generale ale statului. 

Controlul statului privind aplicarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare 
a teritoriului şi de urbanism, avizate şi aprobate conform legii, este asigurat de 
Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de instituţia arhitectului-şef/urbanistului-
şef.  

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene şi Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. şi arhitecţii-
şefi/urbaniştii-şefi ai judeţelor colaborează permanent în vederea ducerii la îndeplinire a 
sarcinilor ce le revin. 
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De asemenea, în activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism consiliile 
judeţene sunt sprijinite de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene, precum şi de alte ministere şi organe ale administraţiei publice 
centrale. 

La art. 24 din acelaşi act normativ se precizează că ministerele şi celelalte organe ale 
administraţiei publice centrale sunt obligate să furnizeze cu titlu gratuit autorităţilor 
publice judeţene şi locale informaţii din domeniile lor de activitate pentru teritoriul 
judeţului respectiv, iar consiliile locale sunt obligate să furnizeze informaţii referitoare 
la dezvoltarea economico-socială şi urbanistică a localităţilor. 

Serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, 
agenţii economici, organismele şi organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară 
activitatea la nivel local au obligaţia să furnizeze cu titlu gratuit informaţiile necesare în 
vederea desfăşurării activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel local. 

 Serviciul public de asigurare a calităţii în construcţii 

În conformitate cu art. 14 lit. c din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al I.S.C., 
Anexă la Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice și fondurilor 
europene nr. 2644/2016, relaţiile de cooperare externe, respectiv între I.S.C. şi alte 
autorităţi şi instituţii publice centrale sau locale, ori cu alte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale se stabilesc numai pe baza atribuţiilor de serviciu 
încredinţate, a competenţelor acordate de inspectorul general şi în limitele dispoziţiilor 
legale. 

La nivel naţional, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale ale 
acestuia exercită controlul statului în activităţile de amenajare a teritoriului, urbanism şi 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  În conformitate cu prevederile Legii 
50/1991 cu completările şi modificările ulterioare, organele de control ale 
Inspectoratului de Stat în Construcţii pot constata şi sancţiona contravenţiile constatate. 
I.S.C. şi inspectoratele teritoriale pot dispune măsuri şi sancţiuni potrivit legii, 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. Când constată o astfel de situaţie, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi 
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inspectoratele teritoriale înştiinţează autoritatea administraţiei publice pe teritoriul 
căreia s-a efectuat controlul, sau Ministerul Transporturilor, după caz, asupra 
constatărilor şi măsurilor dispuse. În această situaţie, organele de control ale consiliilor 
judeţene, locale sau ale Ministerului Transporturilor, după caz, au obligaţia să 
urmărească modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în 
Construcţii. 

 Serviciul public de cadastru şi carte funciară 

În exercitarea atribuţiilor sale, după cum este prevăzut în art. 8 din Hotărârea 
Guvernului 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările 
ulterioare, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară colaborează cu 
instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei 
publice locale, instituţii de interes local, alte instituţii publice, precum şi cu organizaţii 
neguvernamentale, asociaţii profesionale, universităţi, societăţi comerciale cu activitate 
incidentă, cu respectarea reglementărilor legale.  

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 7/1996, legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările și completările ulterioare în 
vederea specializării relaţiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-teritorială, 
instanţele de judecată, notarii publici şi Agenţia Naţională sau, după caz, oficiul 
teritorial, primarul, preşedintele instanţei sau al Consiliului Superior al Magistraturii şi 
preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România sau al Camerei Notarilor 
Publici stabilesc prin dispoziţie persoanele din structura de specialitate a acestora care 
colaborează direct cu Agenţia Naţională sau, după caz, cu oficiul teritorial, în condiţiile 
stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agenţia Naţională şi instituţiile 
anterior menţionate. 

Autorităţile publice şi titularii de drepturi asupra imobilelor au obligaţia de a sprijini 
crearea şi actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a datelor şi 
informaţiilor deţinute. Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să acorde 
sprijin informaţional, tehnic şi de altă natură, în limitele competenţelor, la crearea şi 
actualizarea sistemului de cadastru şi carte funciară.  
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 Serviciul public de intabulare 

În exercitarea atribuţiilor sale, după cum este prevăzut în art. 8 din Hotărârea 
Guvernului 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările 
ulterioare, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară colaborează cu 
instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei 
publice locale, instituţii de interes local, alte instituţii publice, precum şi cu organizaţii 
neguvernamentale, asociaţii profesionale, universităţi, societăţi comerciale cu activitate 
incidentă, cu respectarea reglementărilor legale.  

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 7/1996, legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, în 
vederea specializării relaţiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-teritorială, 
instanţele de judecată, notarii publici şi Agenţia Naţională sau, după caz, oficiul 
teritorial, primarul, preşedintele instanţei sau al Consiliului Superior al Magistraturii şi 
preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România sau al Camerei Notarilor 
Publici stabilesc prin dispoziţie persoanele din structura de specialitate a acestora care 
colaborează direct cu Agenţia Naţională sau, după caz, cu oficiul teritorial, în condiţiile 
stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agenţia Naţională şi instituţiile 
anterior menţionate. 

Autorităţile publice şi titularii de drepturi asupra imobilelor au obligaţia de a sprijini 
crearea şi actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a datelor şi 
informaţiilor deţinute. Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să acorde 
sprijin informaţional, tehnic şi de altă natură, în limitele competenţelor, la crearea şi 
actualizarea sistemului de cadastru şi carte funciară.  

3.10. Domeniul de servicii publice: Învățământ 

Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare 
asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental 
la învătătură pe tot parcursul vieții. Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare reglementează structura, funcțiile, organizarea și 
funcționarea sistemului național de invățământ de stat, particular și confesional. 
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Principiile de bază care guvernează învățământul preuniversitar și superior, cât și 
învățarea pe tot parcursul vieții din România sunt: 

• principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către 
actorii implicați direct în proces; 

• principiul recunoașterii și garantării drepturilor persoanelor aparținând 
minorităților naționale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea 
identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase; 

• principiul asigurării egalității de șanse; 
• principiul autonomiei universitare; 
• principiul libertății academice; 
• principiul incluziunii sociale 
• principiul organizării învătământului confesional potrivit cerințelor specifice 

fiecărui cult recunoscut, etc. 

În România, învățământul este serviciu de interes public și se desfășoară, în condițiile 
Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, în 
limba română, precum și în limbile minorităților naționale și în limbi de circulație 
internațională. 

Ministerul Educației Naționale proiectează, fundamentează și aplică strategiile naționale 
în domeniul educației, cu consultarea asociațiilor reprezentative ale profesorilor, 
structurilor asociative reprezentative ale părinților, Consiliului Național  al Rectorilor, 
structurilor asociative ale universităților și școlilor de stat, particulare și confesionale, 
Consiliului Minorităților Naționale, sindicatelor reprezentative din învățământ, 
asociațiilor reprezentative ale elevilor, asociațiilor reprezentative ale studenților, 
autorităților administrației publice, mediului de afaceri și organizațiilor 
neguvernamentale finanțatoare care susțin programe educative/federații ale furnizorilor 
de servicii sociale. 
 

Învățământul general obligatoriu este format din învățământul primar, învățământul 
secundar inferior si primii 2 ani ai învățământului secundar superior, urmând ca până în 
anul 2020 să devină obligatoriu și învățământul liceal. 

Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din 
învăţământul general obligatoriu de stat, particular şi confesional acreditat. De 
asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional şi liceal 
acreditat, de stat, particular şi confesional, precum şi pentru cel postliceal de stat. 
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Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev sau per preşcolar, 
după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naționale.  

Învăţământul de stat este gratuit. Pentru unele activităţi, niveluri, cicluri şi programe de 
studii se pot percepe taxe, în condiţiile stabilite de prezenta lege.   

Ministerul Educaţiei Naționale prin organismul specializat, stabileşte anual costul 
standard per preşcolar/elev, cost care stă la baza finanţării de bază. De suma aferentă 
beneficiază toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi 
preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu, profesional şi liceal, particular 
şi confesional, care studiază în unităţi de învăţământ acreditate şi evaluate periodic, 
conform legislaţiei în vigoare.  

Unitățile de învățământ pot primi donații din țară și din străinătate, potrivit 
reglementărilor legale, dacă servesc politicii educaționale a sistemului național de 
învățământ și dacă nu sunt contrare intereselor statului român și legislației în vigoare. 

Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a 
învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea. 

Statul încurajează dezvoltarea parteneriatului public-privat. 

Cu privire la modul de organizare a competențelor privind asigurarea serviciilor de 
învățământ, din legislația analizată rezultă că învățământul se desfășoară sub autoritatea 
statului (art. 1 din Legea nr. 1/2011), ca serviciu de interes public (art. 10 alin. (1) din 
Legea nr. 1/2011). 

Stabilirea conținutului și a standardelor serviciilor publice de învățământ preuniversitar, 
gestiunea personalului didactic reprezintă competențe exclusive ale Ministerului 
Educației Naționale, care le exercită centralizat, prin aparatul ministerului și 
deconcentrat prin inspectoratele județene de învățământ.  

În legătură cu asigurarea logisticii, a cadrului de realizare a serviciilor de învățământ 
preuniversitar – resurse financiare, terenuri, clădiri – competențele sunt partajate între 
stat și autoritățile administrației publice locale sau județene, după caz. 

Pentru asigurarea resurselor financiare necesare finanțării de bază a învățământului 
preuniversitar, din bugetul de stat sunt defalcate sume din T.V.A. și alocate bugetelor 
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locale, după caz județene în cazul învățământului special pe baza costului standard per 
elev/preșcolar aprobat prin hotătâre a Guvernului. 

Terenurile şi clădirile unităţilor de învățământ preuniversitar fac parte din domeniul 
public local şi sunt administrate de către consiliile locale, care le pun la dispoziția 
unităților de învățământ. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept 
proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie, conform 

legislaţiei în vigoare. 

Cu privire la organizarea și funcționarea învățământului superior sunt aplicabile 
dispozițiile art. 32 alin. (6) din Constituția României, republicată potrivit cărora 
autonomia universitară este garantată. Legea educației naționale adaugă și alte principii 

de bază ale învățământului superior, cum ar fi:     
• principiul libertăţii academice;   
• principiul răspunderii publice;  
• principiul asigurării calităţii. 

Analiza a identificat pe baza reglementărilor în vigoare și a concepției metodologice a 
proiectului un număr de 34 servicii publice din domeniul învățământ și anume: 

1. Serviciul public de educație timpurie 
2. Serviciul public de învățământ primar 
3. Serviciul de îvățământ secundar inferior (gimnazial) 
4. Serviciul public de învățământ secundar superior 
5. Serviciul public de tip A doua Șansă 
6. Serviciu public de învățământ terțiar nonuniversitar (postliceal) 
7. Serviciu public de învățământ vocațional și tehnologic 
8. Serviciu public de învățământ preuniversitar confessional 
9. Serviciul public de învățământ special și special integrat 
10. Serviciul public de evaluare și orientare școlară și profesională 
11. Serviciul public de învățământ pentru copii și tinerii capabili de performante 

înalte 
12. Serviciul public de învățământ în cadrul Programului Școala după Școală 
13. Serviciul public de învățământ preuniversitar alternativ 
14. Serviciul public de gestionare a bibliotecilor școlare, a centrelor de 

documentare și informare și a resurselor școlare digitale 
15. Serviciul public de învățământ în cadrul palatelor și cluburilor copiilor și în 

cadrul cluburilor sportive școlare 
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16. Serviciul public de gestionare a programelor extrașcolare 
17. Serviciul public de inspecție școlară 
18. Serviciul public de gestionare a programelor sociale de sprijin pentru incluziune 

social și acces la educație 
19. Serviciul public de evaluare și examinare în învățământul preuniversitar 
20. Serviciul public de autorizare de funcționare provizorie, acreditare și de 

evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar 
21. Serviciul public de gestionare a activităților din domeniul spațial 
22. Serviciul public de formare continua a personalului didactic si didactic auxiliar 

din invatamantul preuniversitar 
23. Serviciul public de învățământ în cadrul programului de educație permanentă 
24. Serviciul public de învățământ militar preuniversitar 
25. Serviciul public de învățământ terțiar universitar 
26. Serviciul public de învățământ superior militar și învățământ de informații, de 

ordine publică și de securitate națională  
27. Serviciul public privind asigurarea calității educației 
28. Serviciul public de recunoastere si echivalare a diplomelor si calificărilor 

profesionale 
29. Serviciul public de învățământ universitar confesional 
30. Serviciul public de management al activităților de cercetare și a proiectelor de 

cercetare-dezvoltare 
31. Serviciul public de gestionare a sistemului de indicatori statistici de referință 

pentru învățământul superior 
32. Serviciul public de gestionare a cadrului național al calificărilor 
33. Serviciul public de învățământ de gestionare a formării profesionale a adulților 
34. Serviciul public de cercetare și dezvoltare 
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În sinteză, modul de repartizare a competențelor privind asigurarea serviciilor publice 

din domeniul Învățământ, se prezintă astfel:  

Domeniu: Învățământ 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de educație 
timpurie 

x  x 

2. Serviciul public de învățământ 
primar 

x  x 

3. Serviciul de învățământ 
secundar inferior (gimnazial) 

x  x 

4. Serviciul public de 
învățământ secundar 
superior 

x  x 

5. Serviciul public de tip A 
doua Șansă 

x  x 

6. Serviciu public de 
învățământ terțiar 
nonuniversitar (postliceal) 

x  x 

7. Serviciu public de 
învățământ vocațional și 
tehnologic 

x  x 

8. Serviciu public de 
învățământ preuniversitar 
confesional 

  x 

9. Serviciul public de 
învățământ special și special 
integrat 

 x x 

10. Serviciul public de evaluare 
și orientare școlară și 

  x 
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profesională 
11. Serviciul public de 

învățământ pentru copii și 
tinerii capabili de 
performante înalte 

  x 

12. Serviciul public de 
învățământ în cadrul 
Programului Școala după 
Școală 

x  x 

13. Serviciul public de 
învățământ preuniversitar 
alternativ 

  x 

14. Serviciul public de 
gestionare a bibliotecilor 
școlare, a centrelor de 
documentare și informare și 
a resurselor școlare digitale 

  x 

15. Serviciul public de 
învățământ în cadrul 
palatelor și cluburilor 
copiilor și în cadrul 
cluburilor sportive școlare 

  x 

16. Serviciul public de 
gestionare a programelor 
extrașcolare 

  x 

17. Serviciul public de inspecție 
școlară 

  x 

18. Serviciul public de 
gestionare a programelor 
sociale de sprijin pentru 
incluziune socială și acces la 
educație 

x  x 

19. Serviciul public de evaluare 
și examinare în învățământul 
preuniversitar 

  x 

20. Serviciul public de   x 
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autorizare de funcționare 
provizorie, acreditare și de 
evaluare periodică a 
unităților de învățământ 
preuniversitar 

21. Serviciul public de 
gestionare a activităților din 
domeniul spațial 

  x 

22. Serviciul public de formare 
continuă a personalului 
didactic si didactic auxiliar 
din invatamantul 
preuniversitar 

  x 

23. Serviciul public de 
învățământ în cadrul 
programului de educație 
permanentă 

  x 

24. Serviciul public de 
învățământ militar 
preuniversitar 

  x 

25. Serviciul public de 
învățământ terțiar 
universitar 

  x 

26. Serviciul public de 
învățământ superior militar 
și învățământ de informații, 
de ordine publică și de 
securitate națională  

  x 

27. Serviciul public privind 
asigurarea calității educației 

  x 

28. Serviciul public de 
recunoastere si echivalare a 
diplomelor si calificărilor 
profesionale 

  x 

29. Serviciul public de 
învățământ universitar 

  x 
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confesional 
30. Serviciul public de 

management al activităților 
de cercetare și a proiectelor 
de cercetare-dezvoltare 

  x 

31. Serviciul public de 
gestionare a sistemului de 
indicatori statistici de 
referință pentru 
învățământul superior 

  x 

32. Serviciul public de 
gestionare a cadrului 
național al calificărilor 

  x 

33. Serviciul public de 
învățământ de gestionare a 
formării profesionale a 
adulților 

  x 

34. Serviciul public de cercetare 
și dezvoltare 

  x 

3.10.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de  Învățământ 

Serviciul public de educație timpurie 

Educația timpurie – concept nou în pedagogia românească – se referă la activitățile de 
învățare ale copiilor cu vârsta între 0 și 6 ani și cuprinde două etape:  

- educația antepreșcolară – pentru copii cu vârstă între 0-3 ani; 
- educația preșcolară – pentru copii cu vârstă între 3-6 ani. 

 
Serviciul public de educație timpurie are ca scop educația formală pentru dezvoltarea 
capacității de a învăța a copiilor pentru intrarea acestora în sistemul învățământului 
obligatoriu. 

Obiectivele generale ale educaţiei timpurii antepreşcolare vizează următoarele aspecte:   
   a) stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan 

intelectual, socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile 
specifice de vârstă ale acestuia şi de potenţialul său evaluat;   
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   b) realizarea unui demers educaţional bazat pe interacţiunea activă cu adultul, 
rutina zilnică, organizarea eficientă şi protectivă a mediului şi a activităţilor de 
învăţare;   

   c) promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de 
realizare a demersurilor educaţionale la vârstele timpurii;   

   d) promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin activităţi de grup specifice vârstei;   
   e) sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor. 

Tipurile de servicii pe care le oferă unităţile de educaţie antepreşcolară sunt:   
   a) servicii de educaţie timpurie realizate în baza unui curriculum naţional, centrat 

pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe 
remedierea timpurie a eventualelor dificultăţi/deficienţe de dezvoltare;   

   b) servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor;   
   c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;   
   d) servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de 

educaţie parentală, de informare.  

Unitățile în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară pot fi: creșele sau, 
după caz, grădinițiele sau centrele de zi în care se înființează grupe de educație 
antepreșcolară (art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 de aprobare a 
Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație 
timpurie antepreșcolară). 

Creșele și, după caz, centrele de zi în care se organizează grupe de educație timpurie 
antepreșcolară fac parte atât din sistemul național de servicii sociale reglementat de 
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, prin 
furnizarea de servicii de îngrijire și supraveghere, cât și din sistemul de învățământ 
preuniversitar reglementat de art. 27 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, prin furnizarea de educație timpurie antepreșcolară (art. 2 alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012).  

Grădinițele în care se organizează grupe de educație timpurie antepreșcolară fac parte 
din sistemul de învățământ preuniversitar reglementat de Legea nr. 1/2011.  

Unitățile care oferă servicii de educație anteprescolară pot fi inființate și organizate în 
sistem public și privat, în conformtiate cu prevederile legale în vigoare. Acestea pot fi 
inființate de sine stătător sau ca structuri de educație anteprescolară pe lângă grădinițe.  
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În cazul în care se înființează grupe de educație anteprescolară în grădinița sau în centru 
de zi, acestea sunt considerate ca secții ale unității respective, finanțarea și încadrarea 
personalului asigurându-se conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012. 

Unitățile de învățământ preșcolar sunt organizate ca structuri cu personalitate juridică 
potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2011 și își desfășoară activitatea sub îndrumarea și 
controlul direct al inspectoratelor școlare județene și al Municipiului București.  

Serviciul public de învățământ primar 

Învățământul primar este prima etapă din învățământul obligatoiu și are ca obiectiv 
principal crearea de oportunități egale pentru toți copiii, pentru a realiza o dezvoltare 
cognitivă, emoțională și psihomotorie echilibrată, adaptată nevoilor individuale. 

Învăţământul primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I – IV, iar clasa pregătitoare 
este prima clasă din învățământul primar. 

În clasa pregătitoare sunt înscriși copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data 
începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor 
legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 
sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Potrivit Ordinului ministrului educației naționale nr. 5079/2016 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, unităţile de învăţământ autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate 
fac parte din reţeaua şcolară naţională, care se constituie în conformitate cu prevederile 
legale. 

Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi 
este centrată preponderent pe rezultatele învăţării.   

Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în 
învăţământul preuniversitar.   
În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se 
înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).   
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Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria 
strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii.   

Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei 
furnizate.   

În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, unităţile de învăţământ profesional 
şi tehnic vor aplica instrumentele Cadrului naţional de asigurare a calităţii în 
învăţământul profesional şi tehnic.   

Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.   
 

Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi 
remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.   
Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza 
raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea de învăţământ. 

În sistemul naţional de învăţământ, unităţile de învăţământ de stat au personalitate 
juridică dacă se organizează şi funcţionează, după caz, astfel:   

a) cu minimum 300 de elevi;   
b) cu minimum 300 de elevi, preşcolari şi antepreşcolari;   
c) cu minimum 150 de preşcolari şi antepreşcolari;   
d) cu minimum 100 de elevi şi/sau preşcolari, în cazul unităţilor de învăţământ 

special.   

Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în unităţile administrativ-teritoriale în care 
numărul total al elevilor, preşcolarilor şi antepreşcolarilor nu se încadrează în 
prevederile alin. (1), se organizează o singură unitate de învăţământ cu personalitate 
juridică.  

Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile 
administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă 
organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără 
personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - 
şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii.  



 
 

477 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Unitatea de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică (PJ) are următoarele 
elemente definitorii: 

- act de înfiinţare -ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei  
publice locale sau judeţene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis 
în acest sens şi care respectă prevederile legislaţiei în vigoare; 

- dispune de patrimoniu, în proprietate publică/privată sau prin 
administrare/comodat/închiriere (sediu, dotări corespunzătoare, adresă); 

- cod de identitate fiscală (CIF); 
- cont în Trezoreria Statului; 
- ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare ministerul, şi cu 
denumirea exactă a unităţii de învăţământ corespunzătoare nivelului maxim de 
învăţământ şcolarizat. 
 

Fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică are conducere, personal şi buget 
proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de 
legislaţia în vigoare, de autonomie instituţională şi decizională. 

 
Unitatea de învăţământ fără personalitate juridică, subordonată unei unităţi de 
învăţământ cu personalitate juridică, reprezentând un loc de desfăşurare a activităţii 
acesteia, se numeşte structură şcolară arondată (AR). 

Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se 
organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor școlare.   

Inspectoratele şcolare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, după 
consultarea reprezentanţilor unităţilor şcolare şi a autorităţilor administraţiei publice 
locale, circumscripţiile şcolare ale unităţilor de învăţământ care şcolarizează grupe 
şi/sau clase de nivel preşcolar, primar şi gimnazial, cu respectarea prevederilor legale. 

 
Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul 
înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract 
educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.   

Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de 
învăţământ.   
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Serviciul public  de învățământ secundar inferior (gimnazial) 

Potrivit Ordinului ministrului educației naționale nr. 5079/2016 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, unităţile de învăţământ autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate 
fac parte din reţeaua şcolară naţională, care se constituie în conformitate cu prevederile 
legale. 

În sistemul naţional de învăţământ, unităţile de învăţământ autorizate să funcţioneze 
provizoriu/acreditate dobândesc personalitate juridică, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. 

Unitatea de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică (PJ) are următoarele 
elemente definitorii: 

-  act de înfiinţare -ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei  
publice locale sau judeţene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act 
emis în acest sens şi care respectă prevederile legislaţiei în vigoare; 

-  dispune de patrimoniu, în proprietate publică/privată sau prin 
administrare/comodat/închiriere (sediu, dotări corespunzătoare, adresă); 

-  cod de identitate fiscală (CIF); 
-  cont în Trezoreria Statului; 
-  ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare ministerul, şi cu 
denumirea exactă a unităţii de învăţământ corespunzătoare nivelului maxim de 
învăţământ şcolarizat. 

 
Fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică are conducere, personal şi buget 
proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de 
legislaţia în vigoare, de autonomie instituţională şi decizională. 

Unitatea de învăţământ fără personalitate juridică, subordonată unei unităţi de 
învăţământ cu personalitate juridică, reprezentând un loc de desfăşurare a activităţii 
acesteia, se numeşte structură şcolară arondată (AR). 

Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se 
organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor școlare.   
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Inspectoratele şcolare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, după 
consultarea reprezentanţilor unităţilor şcolare şi a autorităţilor administraţiei publice 
locale, circumscripţiile şcolare ale unităţilor de învăţământ care şcolarizează grupe 
şi/sau clase de nivel preşcolar, primar şi gimnazial, cu respectarea prevederilor legale. 

Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul 
înscrierii elevilor în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise 
drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.  

Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de 
învăţământ. 

Serviciul public de invățământ secundar superior 
 

Serviciul public de învățământ secundar superior se referă la învățământul liceal, filiera 
teoretică, reglementat de art. 23 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Unităţile de învăţământ liceal se organizează cu una sau mai multe filiere şi unul sau mai 
multe profiluri. În cadrul profilurilor se pot organiza una sau mai multe calificări 
profesionale sau specializări, conform legii.  

Potrivit Ordinului ministrului educației naționale nr. 5079/2016, unităţile de învăţământ 
autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate fac parte din reţeaua şcolară naţională, 
care se constituie în conformitate cu prevederile legale. 

În sistemul naţional de învăţământ, unităţile de învăţământ autorizate să funcţioneze 
provizoriu/acreditate dobândesc personalitate juridică, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. 

Fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică are conducere, personal şi buget 
proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de 
legislaţia în vigoare, de autonomie instituţională şi decizională. 
  

Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se 
organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor școlare.   
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Inspectoratele şcolare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, după 
consultarea reprezentanţilor unităţilor şcolare şi a autorităţilor administraţiei publice 
locale, circumscripţiile şcolare ale unităţilor de învăţământ care şcolarizează grupe 
şi/sau clase de nivel preşcolar, primar şi gimnazial, cu respectarea prevederilor legale. 

Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul 
înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract 
educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 

Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de 
învăţământ.  

 
 
Serviciul public de învățământ de tip A doua șansă  

Ministerul Educatiei Naționale poate aproba organizarea de programe educationale de tip 
"A doua sansa", in vederea promovarii invatamantului primar pentru persoanele care 
depasesc cu 4 ani varsta corespunzatoare clasei si care, din diferite motive, nu au 
absolvit acest nivel de invatamant pana la varsta de 14 ani. 

Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, 
prin inspectoratele scolare, poate organiza programe educationale de tip "A doua sansa", 
in vederea promovarii invatamantului obligatoriu pentru persoane care depasesc cu peste 
4 ani varsta corespunzatoare clasei si care, din diferite motive,nu au absolvit 
invatamantul secundar inferior, gimnazial. 

Potrivit Ordinului ministrului educației naționale nr. 5079/2016, unităţile de învăţământ 
autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate fac parte din reţeaua şcolară naţională, 
care se constituie în conformitate cu prevederile legale. Persoanele care au depăşit cu 
mai mult de 3 ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au absolvit 
învăţământul primar până la vârsta de 15 ani, precum şi persoanele care au depăşit cu 
mai mult de 3 ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au absolvit 
învăţământul gimnazial/liceal - ciclul inferior până la vârsta de 19 ani pot continua 
studiile, la solicitarea acestora, şi în programul "A doua şansă", conform metodologiei 
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 
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Serviciul public de învățământ terțiar nonuniversitar (postliceal)  

Invatamantul liceal, vocational si tehnologic, invatamantul profesional si invatamantul 
postliceal se organizeaza pentru specializari si calificari stabilite de Ministerul Educatiei 
Nationale, in conformitate cu Registrul national al calificarilor. 

Invatamantul postliceal se organizeaza in scoli postliceale cu personalitate juridica sau ca 
structuri fara personalitate juridica, in cadrul liceelor cu personalitate juridica, ori in 
colegii in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate. 

Instituţiile de învăţământ superior acreditate pot oferi, în cadrul colegiilor, cursuri de 
învăţământ de nivel terţiar nonuniversitar autorizate să funcţioneze provizoriu, 
acreditate şi evaluate periodic în condiţiile legii. 

Iniţiativa înfiinţării nivelului de învăţământ terţiar nonuniversitar se realizează prin 
hotărârea senatului instituţiei de învăţământ superior acreditate, la propunerea 
consiliului de administraţie. 

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică, subordonată unei unități de 
învățământ cu personalitate juridică, reprezentând un loc de desfășurare a activității 
acesteia, poartă numele de structură școlară arondată. 

Serviciul public de învățământ vocațional și tehnologic 

Potrivit Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 
ulterioare, învăţământul liceal cuprinde pe lângă  filiera teoretică și:  

• filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia 
mediului;   

• filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.   

Unitatile de invatamant in care se organizeaza filiera tehnologica sau vocationala a 
liceului sunt stabilite de inspectoratele scolare, cu consultarea autoritatilor 
administratiei publice locale, avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala si 
economica precizate in documentele strategice regionale, judetene si locale elaborate si 
monitorizate de structurile parteneriale consultative: consortii regionale si comitete 
locale de dezvoltare a parteneriatului social. Cadrul general de organizare si functionare 
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a structurilor parteneriale consultative pentru invatamantul profesional si tehnic este 
aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice. 

Învăţământul liceal tehnologic şi vocaţional se poate organiza şi pe baza solicitărilor din 
partea angajatorilor privaţi sau ai Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
pe baza unor contracte de şcolarizare. 

Invatamantul de artă și  învatamantul sportiv integrat se organizeaza in scolile si liceele 
cu program de arta, respectiv sportiv, precum si in clase cu program de arta sau sportiv, 
organizate in celelalte unitati de invatamant primar, gimnazial si liceal. 

Serviciul public de învățământ preuniversitar confesional 

Învățământ confesional preuniversitar se organizează în unități și instituții de învățământ 
particular înființate de cultele recunoscute de stat. 

Învățământul particular și confesional se organizează conform principiului nonprofit in 
unitati de invatamant preuniversitar, la toate nivelurile si formele, conform legislatiei in 
vigoare. 

Unitățile particulare de învățământ sunt unități libere, deschise, autonome atât din 
punct de vedere organizatoric, cât și economico-financiar, având drept fundament 
proprietatea privată, garantată de Constituție. 

Statul sprijină și coordonează învățământul particular și confesional, în condițiile legii, 
respectând în întregime drepturile acestuia. 

Directorii unităților de învățământ particular sunt numiți de conducerea persoanei 
juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competență. Actul de numire se aduce 
la cunoștința inspectoratului școlar pe raza căruia își desfășoară activitatea unitatea 
respectivă. 

 
 

Serviciul public de invățământ special și special integrat 

Învăţământul special şi special integrat, organizat pentru persoanele cu cerinţe 
educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al 
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ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, se realizează pentru toate 
nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă. 

Elevii cu boli cronice, tulburări neurologice sau cu boli care necesită perioade de 
spitalizare mai mari de 4 săptămâni beneficiază de înfiinţare de grupe/clase în cadrul 
unităţii sanitare în care sunt internaţi. 

Procesul instructiv-educativ desfăşurat în grupele/clasele din spitale se va desfăşura în 
funcţie de specificul bolii, perioada de spitalizare, de diagnosticul/prognosticul bolii şi 
de anul de studiu în care este înscris elevul în anul şcolar respectiv. 

Unitatea de învățământ special/C.S.E.I. este unitate de învățământ special, cu 
personalitate juridică. Gestionarea patrimoniului și activitatea financiară a unității de 
învățământ special și a unităților pentru învățământul de masă se realizează potrivit 
prevederilor legale pentru învățământul special. 

Guvernul elaborează reglementări specifice pentru serviciile educaţionale şi de asistenţă, 
oferite copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

Învăţământul special se organizează, după caz, în unităţi de învăţământ special şi în 
unităţi de învăţământ de masă. 

Învăţământul special integrat se poate organiza în clase speciale şi individual sau în grupe 
integrate în clase de masă. Efectivele formaţiunilor de studiu din învăţământul special şi 
special integrat sunt stabilite de Ministerul Educaţie Naționale, în funcţie de tipul şi 
gradul deficienţei. 

Conţinuturile învăţământului special şi special integrat, demersurile didactice, precum şi 
pregătirea şi formarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în domeniul educaţiei 
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale sunt stabilite prin metodologii elaborate de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

 

Serviciul public de evaluare și orientare școlară și profesională 

Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) proiectează şi coordonează sistemul 
naţional de evaluare şi examinare a elevilor din învăţământul preuniversitar şi 
coordonează procesul de evaluare a manualelor şcolare. Proiectarea şi administrarea 

http://www.rocnee.eu/
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profesionistă a evaluărilor şi a examenelor naţionale se realizează pe baza procedurilor și 
a bunelor practici identificate la nivel național și internațional, prin asigurarea accesului 
elevilor la educaţia de calitate şi la o evaluare obiectivă, stimulativă, de susţinere a 
procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

CNEE coordoneaza compatibilizarea sistemului national de evaluare si examinare cu 
reperele europene actuale, în vederea cresterii calitatii sistemului educational 
românesc, prin asumarea politicilor si implementarea strategiilor educationale ale MECTS 
din domeniile aflate în responsabilitatea CNEE, cu scopul optimizarii performantelor 
învatamântului preuniversitar si pentru cresterea competitivitatii absolventilor în 
societatea cunoasterii. 

Serviciul public de învățământ pentru copii și tinerii capabili de performanțe 
înalte  

Statul sprijină copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte atât în unităţi de 
învăţământ, cât şi în centre de excelenţă. Centrele de excelenţă sunt înfiinţate prin 
ordin al ministrului educaţiei naționale. 

Coordonarea acţiunilor este asigurată de Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, 
înfiinţat prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naționale. 

Pentru asigurarea condiţiilor optime de pregătire şi dezvoltare a copiilor şi tinerilor 
capabili de performanţe înalte, la nivelul fiecărui judeţ/al municipiului Bucureşti 
funcţionează centrul judeţean de excelenţă/Centrul de Excelenţă al Municipiului 
Bucureşti, denumit în continuare centrul de excelenţă. 

Centrul de excelenţă este unitate de învăţământ, cu personalitate juridică, înfiinţată 
prin ordin al ministrului educaţiei naționale, la solicitarea inspectoratelor şcolare 
judeţene/al municipiului Bucureşti. 

Serviciul public învățământ în cadrul Programului „Școala după școală” 

Unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, pot să îşi extindă 
activităţile cu elevii după orele de curs, prin programe "Şcoala după şcoală". 
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Programele "Şcoala după şcoală" se organizează în baza unei metodologii aprobate prin 
ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 

Consiliul de administrație al ISJ/ISMB avizează proiectul Programul SDS, dacă sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute de Metodologia Programului Școala după Școală, aprobată 
prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5349/2011 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală". 

Programul SDS se poate organiza în spațiile disponibile din propria unitate de învățământ 
sau în spațiile din alte unități de învățământ, consorții școlare etc., precum și în palate și 
cluburi ale copiilor, cluburi sportive școlare sau în alte spații puse la dispoziție de 
autorități locale, organizaţii neguvernamentale cu competențe în domeniu, biserică etc.  

Serviciul public învățământ învățământ preuniversitar alternativ 

Învățământul preuniversitar alternativ autorizat/acreditat se integrează în sistemul 
național de învățământ și își desfășoară activitatea în baza regulamentelor proprii ale 
alternativelor educaționale, avizate de Comisia Națională pentru Alternative 
Educaționale  (C.N.A.E.) și aprobate de Ministerul Educației Naționale (M.E.N.) 

Învățământul preuniversitar alternativ se organizează cu grupe/clase/structuri/unități de 
învățământ alternativ, de stat sau particulare. 

Alternativele educaționale recunosc și respect principiile care guvernează învățământul 
preuniversitar, așa cum sunt ele formulate la art. 3 din Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale, cu modificările și completările ulterioare. 

Unitățile de învățământ preuniversitar alternativ particular sunt unități libere, deschise, 
autonome, din punct de vedere atât organizatoric, cât și economico-financiar, având 
drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituția României, republicată.

Unitățile de învățământ preuniversitar alternativ particular sunt organizate și 
funcționează pe principiul nonprofit. 
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Serviciul public de gestionare a bibliotecilor școlare, a centrelor de 
documentare și informare și a resurselor școlare digitale” 

Bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare se organizează şi 
funcţionează pe baza unui regulament elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale. 

Bibliotecile şcolare sunt parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare. 

Înfiinţarea, gestiunea şi îmbogăţirea permanentă a Bibliotecii Şcolare Virtuale şi a 
Platformei şcolare de e-learning intră în responsabilitatea Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Biblioteca şcolară funcţionează în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică, de 
stat sau particulare, în consorţii şcolare, la propunerea directorului unităţii de 
învăţământ/consorţiului, cu avizul consiliului de administraţie, şi nu poate fi desfiinţată, 
ci doar reorganizată ori integrată în centrul de documentare şi informare. Pe termen 
mediu, bibliotecile şcolare vor fi transformate în centre de documentare şi informare. 

În unităţile de învăţământ fără personalitate juridică pot fi organizate structuri 
infodocumentare complementare bibliotecilor şcolare sau centrelor de documentare şi 
informare, în vederea asigurării accesului la informaţie al elevilor. 

Serviciul public învățământ în cadrul palatelor și cluburilor copiilor și în 
cadrul cluburilor sportive școlare 

Palatele şi cluburile copiilor sunt unităţi de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, 
unități conexe ale Ministerului Educației Naționale (art. 99 din Legea nr. 1/2011 a 
educației naționale, cu modificările și completările ulterioare). Palatele copiilor au şi 
rol metodologic. 

Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti este subordonat Ministerului Educaţiei Naționale 
iar celelalte sunt în subordinea inspectoratelor şcolare. 

Palatele şi cluburile copiilor se înfiinţează prin decizia inspectorului şcolar general, în 
baza hotărârii consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu aprobarea 
Ministerului Educaţiei Naționale. 
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Organizarea reţelei şcolare a palatelor şi cluburilor copiilor se realizează de către 
inspectoratele şcolare cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naționale procesul de 
organizare implicând înfiinţare/desfiinţare/fuziune/divizare, conform legislaţiei în 
vigoare. 

Organizarea şi competenţele palatelor şi cluburilor copiilor se stabilesc prin regulament 
aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naționale. 

Palatele şi cluburile copiilor sunt unităţi de învăţământ de stat, cu personalitate juridică, 
specializate în activităţi extraşcolare, în cadrul cărora se desfăşoară acţiuni instructiv-
educative specifice, prin care se aprofundează şi se diversifică cunoştinţe, se formează, 
se dezvoltă şi se exersează competenţe potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor şi se valorifică 
timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative. 

Un club al copiilor se constituie ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică cu 
minimum 800 de copii înscrişi şi cu respectarea prevederilor legale. 

La nivel judeţean pot funcţiona şi structuri fără personalitate juridică arondate 
palatelor/cluburilor copiilor.  

Palatele copiilor şi cluburile copiilor sunt conduse de consiliile de administraţie, de 
directori şi, după caz, de directori adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor care le revin, 
consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul 
reprezentativ al părinţilor şi cu autorităţile administraţiei publice locale. 

Serviciul public gestionare a programelor extrașcolare 

Educaţia nonformală reprezintă parte integrantă a sistemului naţional de educaţie, 
alături de educaţia formală. 

Educaţia nonformală are ca scop dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi 
formarea competenţelor specifice în funcţie de domeniul şi profilul activităţii 
extraşcolare. 

Activităţile extraşcolare sunt realizate în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
în cluburi, în palate ale copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de 
agrement sau în alte unităţi acreditate în acest sens. 
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Organizarea, acreditarea, controlul şi competenţele unităţilor care oferă educaţie 
extraşcolară se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului. 

În sistemul de învăţământ de stat activităţile educative extraşcolare se desfăşoară, 
conform legii, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, abilitate în domeniul 
educaţiei nonformale, pe toată durata anului şcolar şi a vacanţelor şcolare. 

Activitatea educativă extraşcolară se poate desfăşura în baze sportive, de divertisment şi 
de agrement, tabere, locaţii educaţionale culturale, sportive, turistice cu această 
destinaţie. 

Conducerea unităţilor şi instituţiilor de stat sau private acreditate în care se desfăşoară 
activităţi educative extraşcolare, exceptând palatele şi cluburile copiilor şi unităţile de 
învăţământ preuniversitar, numeşte, prin decizie, un coordonator al activităţii educative 
extraşcolare din unitatea/instituţia respectivă. 

Organizarea activităţii educative extraşcolare în cadrul unităţilor şi instituţiilor de stat 
sau private acreditate care oferă educaţie nonformală este reglementată prin proceduri 
proprii, elaborate de autorităţile competente în domeniu, cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare şi ale 
altor acte normative în vigoare. 

Serviciul public de inspecție școlară 

Inspecția unităților de învățământ preuniversitar reprezintă evaluarea oficială de către 
instituțiile abilitate prin lege (Ministerul Educației Naționale sau inspectoratele școlare, 
după caz) a realizării scopurilor și obiectivelor proprii diferitelor categorii de unități de 
învățământ, așa cum sunt acestea definite prin legislația în vigoare. 

Inspecția școlară generală se realizează de către MEN și inspectoratele școlare județene 
(ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), în toate unitățile de 
învățământ preuniversitar care formează sistemul național de învățământ, vizând 
aspectele și ariile tematice nominalizate în prezentul regulament. 

http://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=&d=2016-12-19
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Serviciul public de gestionare a programelor sociale de sprijin pentru 
incluziune socială și acces la educație  

Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca finalitate 
principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil 
de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru integrarea socială şi 
participarea cetăţenească activă în societate. 

Procesul de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni 
multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, 
educaţiei, sănătăţii, informării-comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, 
destinate combaterii excluziunii sociale şi asigurării participării active a persoanelor la 
toate aspectele economice, sociale, culturale şi politice ale societăţii; 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale este autoritatea publică centrală care elaborează 
politica de asistenţă socială şi promovează drepturile familiei, copilului, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi ale oricăror altor persoane aflate în nevoie. 

Ministerul Educației Naționale prin Centrele judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, ca 
unități conexe, organizează, coordonează metodologic, monitorizează şi evaluează, după 
caz, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti servicii de consultanţă pentru educaţie 
incluzivă, furnizate de centrele şcolare de educaţie incluzivă. 

Consiliile locale asigură, potrivit competenţelor acestora şi în condiţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația și serviciile 
sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie social. 

Furnizori publici de servicii sociale pot fi:  
a) structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice 

locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate 
la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti;  

b) autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea 
sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea 
de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;  
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În cadrul autoritatilor publice centrale se constituie unitatea de incluziune sociala, care 
are ca scop monitorizarea implementarii angajamentelor  asumate de România în 
documentele internationale din domeniul incluziunii sociale. 

Serviciul public de evaluare și examinare în învățământul preuniversitar 

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) este organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, specializat în evaluarea 
educaţională, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare are ca scop realizarea şi coordonarea 
sistemului naţional de evaluare şi examinare în învăţământul preuniversitar şi 
coordonarea evaluării manualelor şcolare. 

Serviciul public de autorizare de funcționare provizorie, acreditare și de 
evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar 

Pot desfăşura activităţi de învăţământ superior şi pot utiliza denumirile de universitate 
sau altele similare numai instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze 
provizoriu ori acreditate. 

Orice persoană juridică, publică sau privată, interesată în furnizarea de educaţie se 
supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.   
 

În învăţământul preuniversitar evaluarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor 
instituţionale pentru fiecare nivel de învăţământ, fiecare tip de program de studii şi de 
calificare profesională, după caz. 
  

ARACIP este instituţie publică, de interes naţional, în subordinea Ministerului Educaţiei 
Naționale cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli.  

Acreditarea presupune parcurgerea a două etape succesive:   
   a) autorizarea de funcţionare provizorie, care acordă dreptul de a desfăşura 

procesul de învăţământ şi de a organiza, după caz, admiterea la studii;   
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   b) acreditarea, care acordă - alături de drepturile prevăzute la lit. a) - şi dreptul 
de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii recunoscute de Ministerul 
Educaţiei Naționale şi de a organiza, după caz, examen de absolvire.   

  
Evaluarea externă în vederea acreditării se declanşează la cererea furnizorului de 
educaţie care îşi propune să ofere unul sau mai multe programe de educaţie iniţială sau 
continuă şi se bazează pe un ansamblu de standarde referitoare la domeniile şi criteriile 
prevăzute de lege. 

Furnizorul de educaţie care a fost autorizat să funcţioneze provizoriu are dreptul de a 
gestiona personal didactic, nedidactic şi de cercetare, conform propriei strategii de 
dezvoltare, şi de a participa la programe naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii.  
Furnizorul de educaţie acreditat este parte a sistemului naţional de educaţie, cu toate 
drepturile şi obligaţiile conferite de lege.   

După obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, furnizorul de educaţie 
implementează mecanismul de asigurare internă a calităţii şi întocmeşte rapoarte de 
evaluare internă a calităţii educaţiei, pe care le transmite anual ARACIP. 

Furnizorul de educaţie şi programele de studii acreditate ale acestuia se supun din 5 în 5 
ani evaluării externe de către ARACIP. 

Furnizorii de educaţie pentru care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate în 
cadrul a două evaluări instituţionale consecutive vor intra în proces de lichidare.   

Serviciul public de gestionare a activităților din domeniul spațial 

Agentia Spatiala Romana funcționează ca unitate extrabugetara cu personalitate juridica, 
in subordinea Ministerului Cercetarii si Inovării. 

Serviciul public de formare continua a personalului didactic si didactic 
auxiliar din invatamantul preuniversitar 

Unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, pe baza analizei de nevoi, stabilesc 
obiectivele şi formarea continuă, inclusiv prin conversie profesională, pentru angajaţii 
proprii. 
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Formarea continuă se realizează în principal prin:   
   a) programe şi activităţi de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi 

didactice;   
   b) programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării 

învăţământului;   
   c) cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice II 

şi I; gradele didactice pot fi obţinute la una dintre specializările înscrise pe 
diploma/diplomele pe care candidatul o/le deţine sau la una dintre disciplinele 
pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind 
disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de 
concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar, denumit în continuare Centralizator;   

   d) programe de conversie profesională;   
   e) studii corespunzătoare unei specializări din alt domeniu de licenţă. 

Formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control din 
învăţământul preuniversitar este coordonată de Ministerul Educaţiei Naționale şi se 
realizează printr-un sistem de instituţii, organizaţii şi structuri între care se stabilesc 
relaţii ierarhice şi relaţii funcţionale menite să asigure coerenţa, compatibilitatea şi 
respectarea standardelor de calitate în proiectarea, realizarea şi evaluarea programelor 
de formare continuă la nivel naţional.  

Din punctul de vedere al poziţiei şi competentelor cu care sunt abilitate instituţiile, 
organizaţiile şi structurile care îl alcătuiesc, sistemul naţional de formare continuă a 
personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul 
preuniversitar cuprinde:   

   a) instituţii şi structuri cu funcţii de reglementare, coordonare, finanţare, 
evaluare, acreditare şi monitorizare a programelor de formare continuă   

   b) instituţii, organizaţii şi structuri cu funcţii de organizare şi realizare a 
programelor şi activităţilor de formare continuă, având statutul de furnizori de 
programe de formare continuă a personalului didactic, de conducere, de 
îndrumare şi control.  

Inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti coordonează, la nivelul 
judeţului/Municipiului Bucureşti, activitatea de formare continuă/dezvoltare 
profesionala a personalului didactic, realizată prin:   
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   a) activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, organizate la nivelul unităţilor 
de învăţământ sau pe grupe de unităţi, respectiv comisii metodice, catedre şi 
cercuri pedagogice;   

   b) sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări;   
   c) schimburi de experienţă pe probleme de specialitate şi psihopedagogice;   
   d) inspecţii curente şi inspecţii speciale pentru acordarea gradelor didactice II şi I.  

Serviciul public învățământ în cadrul cadrul programului de educație 
permanentă 

Educaţia permanentă reprezintă totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare 
persoană pe parcursul vieţii în contexte formale, nonformale şi informale, în scopul 
formării sau dezvoltării competenţelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, 
socială ori ocupaţională. 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii cuprinde educaţia timpurie, învăţământul preuniversitar, 
învăţământul superior, educaţia şi formarea profesională continuă a adulţilor. 

Instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte formale sunt: 
unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi superior, centre de educaţie şi formare 
profesională din subordinea ministerelor sau autorităţilor publice locale, furnizori publici 
şi privaţi de educaţie şi formare profesională autorizaţi/acreditaţi în condiţiile legii, 
organizaţii nonguvernamentale ori guvernamentale care oferă programe autorizate în 
condiţiile legii, angajatori care oferă programe de formare profesională propriilor 
angajaţi. 

Serviciul public de învățământ militar preuniversitar 

Învăţământul preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională este învăţământ de stat, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ, 
şi cuprinde: învăţământ liceal militar şi învăţământ postliceal pentru formarea maiştrilor 
militari, a subofiţerilor, agenţilor de poliţie şi agenţilor de penitenciare. 

Conducerea operativă a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională se asigură de comandantul/directorul numit prin 
ordin al conducătorilor ministerelor şi instituţiilor de ordine publică şi siguranţă 
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naţională, care este şi preşedintele consiliului de administraţie/consiliului de conducere. 
În activitatea de conducere, comandantul/directorul este ajutat de locţiitorul 
comandantului pentru învăţământ/directorul adjunct. Directorul adjunct/Locţiitorul 
comandantului pentru învăţământ este şi preşedintele consiliului profesoral. 

Aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 
completările ulterioare,  la specificul militar, de ordine publică şi securitate naţională se 
face prin ordine, regulamente şi instrucţiuni. 

Serviciul public de învățământ terțiar universitar  

Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii 

superioare şi altele asemenea, denumite în continuare instituţii de învăţământ superior sau 

universităţi. 

Instituţiile de învăţământ superior sunt organizaţii furnizoare de educaţie care desfăşoară 

activităţi de învăţământ pe bază de programe de studii autorizate şi, după caz, acreditate, în 

condiţiile legii, de formare iniţială şi continuă de nivel universitar, programe ce funcţionează pe 

principiul calităţii necesar pentru satisfacerea încrederii beneficiarilor direcţi şi indirecţi din 

societate. 

Instituţiile de învăţământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale. Aceste instituţii au 

personalitate juridică, au caracter nonprofit şi sunt apolitice. 

Instituţiile de învăţământ superior sunt persoane juridice de drept public sau, după caz, persoane 

juridice de drept privat şi de utilitate publică. 

Învăţământul superior se poate organiza doar în instituţii de învăţământ superior care au 
obţinut autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea, potrivit legii. 

Sistemul naţional de învăţământ superior include toate instituţiile de învăţământ superior 
acreditate. O instituţie de învăţământ superior autorizată să funcţioneze provizoriu, 
conform procedurilor legale în vigoare, devine parte a sistemului naţional de învăţământ 
superior numai după acreditare. 

Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare se înfiinţează prin lege, cu 
respectarea dispoziţiilor legale privind acreditarea, stabilite conform Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare. 

Instituţiile de învăţământ superior au patrimoniu propriu, pe care îl gestionează conform 
legii. 

Spaţiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, staţiunilor 
didactice experimentale, institutelor de cercetare, fermelor, grădinilor botanice, caselor 
universitare, campusurilor universitare, spitalelor şi clinicilor universitare, precum şi 
dotările aferente, folosite de instituţia de învăţământ superior, indiferent de titlul 
juridic sub care aceasta este îndreptăţită să le utilizeze. 

Fac excepţie de la prevederile alin. (1) spaţiile şi dotările aferente care aparţin 
Ministerului Sănătăţii, ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în care se 
desfăşoară învăţământul medical superior, spaţiile care aparţin cultelor în care se 
desfăşoară învăţământul confesional, precum şi spaţiile care aparţin Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, în care se 
desfăşoară învăţământ de specialitate. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, orice instituţie de 
învăţământ superior poate cuprinde următoarele componente organizatorice: facultăţi, 
departamente, institute, centre sau laboratoare, unităţi de proiectare, centre de 
consultanţă, clinici universitare, studiouri şi ateliere artistice, teatre, muzee, centre 
pentru formarea continuă a resurselor umane, unităţi de microproducţie şi prestări 
servicii, staţiuni experimentale sau alte entităţi pentru activităţi de producţie şi transfer 
de cunoaştere şi tehnologie. În structura instituţiilor de învăţământ superior funcţionează 
servicii tehnico-administrative. 

 

Serviciul public de învățământ superior militar și învățământ de informații, 
de ordine publică și de securitate națională  

Învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională 
este învăţământ de stat, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ, şi 
cuprinde: învăţământ universitar pentru formarea ofiţerilor, ofiţerilor de poliţie şi a altor 
specialişti, precum şi învăţământ postuniversitar. 

http://idrept.ro/00084761.htm
http://idrept.ro/00091934.htm
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Instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de 
securitate naţională din cadrul sistemului naţional de învăţământ, precum şi 
specializările/programele de studii din cadrul acestora se supun reglementărilor 
referitoare la asigurarea calităţii, inclusiv celor legate de autorizare şi acreditare, în 
aceleaşi condiţii cu instituţiile de învăţământ superior civil. 

Structura organizatorică, oferta de şcolarizare care conţine profilurile, programele de 
studii, cifrele anuale de şcolarizare, criteriile de selecţionare a candidaţilor pentru 
învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională 
se stabilesc, după caz, de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, 
informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale, potrivit specificului fiecărei arme, 
specializări, nivel şi formă de organizare a învăţământului, în condiţiile legii. 

Formele de organizare a învăţământului, admiterea la studii, derularea programelor de 
studii, finalizarea studiilor, autorizarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ, în 
învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, 
se supun procedurilor şi condiţiilor aplicabile instituţiilor de învăţământ superior civil. 

Pentru învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate 
naţională, după caz, Ministerul Apărării Naţionale, Dezvoltării Regionale Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul 
Român de Informaţii şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, 
ordinii publice şi securităţii naţionale pot emite ordine, regulamente şi instrucţiuni 
proprii, în condiţiile legii. 

Planurile de învăţământ pentru învăţământul superior militar, de informaţii şi de ordine 
publică şi de securitate naţională se elaborează de Ministerul Apărării Naţionale, 
Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor 
Interne, Serviciul Român de Informaţii şi alte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, 
informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale, în conformitate cu standardele 
naţionale stabilite de instituţiile responsabile cu asigurarea calităţii. 

Managementul instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine 
publică şi de securitate naţională se realizează în aceleaşi condiţii ca în instituţiile civile 
de învăţământ superior. Finanţarea instituţiilor din învăţământul superior militar, de 
informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională se face în condiţiile legii. 
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Structurile şi funcţiile de conducere din instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, 
de ordine publică şi de securitate naţională sunt aceleaşi ca şi cele din instituţiile civile 
de învăţământ superior şi se ocupă în aceleaşi condiţii ca şi acestea, precum şi cu 
respectarea procedurilor specificate în actele normative specifice în domeniu. 

Conducerea instituţiilor de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de 
securitate naţională se realizează de către rectori care sunt şi comandanţii instituţiilor 
respective. Funcţia de comandant se ocupă în conformitate cu reglementările 
Ministerului Apărării Naţionale, Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii şi ale altor 
instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. 

Serviciul public privind asigurarea calității educației 

Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale 
furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi 
standardele de calitate. 

Calitatea în educaţie este asigurată prin următoarele procese:   
   a) planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării;   
   b) monitorizarea rezultatelor;   
   c) evaluarea internă a rezultatelor;   
   d) evaluarea externă a rezultatelor. 

Asigurarea calităţii educaţiei se referă la următoarele domenii şi criterii:   

A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă din infrastructura 
disponibilă, definită prin următoarele criterii:   

   a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale;   
   b) baza materială şi optimizarea utilizării bazei materiale;   

    c) resursele umane şi capacitatea instituţiei de atragere a resurselor umane 
externe instituţiei şi din afara ţării, în condiţiile legii;   

  
B. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se 
obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii:   

   a) conţinutul programelor de studiu;   
   b) rezultatele învăţării;   
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   c) angajabilitate;   
   d) activitatea financiară a organizaţiei;   
 

C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:   
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;   
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a 

programelor şi activităţilor desfăşurate;   
c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării, 

inclusiv de către studenţi;   
d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;   
e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;   
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a 

calităţii;   
g) transparenţa informaţiilor de interes public, inclusiv cele privitoare la 

programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite; 

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii; 
i) acurateţea raportărilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Pentru evaluarea externă a calităţii educaţiei s-a înfiinţat Agenţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS şi Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP. 

ARACIS este o instituţie publică autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică 
şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli.  

ARACIP este instituţie publică, de interes naţional, în subordinea Ministerului Educaţiei 
Naționale, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli.  

 

Serviciul public de recunoastere si echivalare a diplomelor si calificărilor 
profesionale 

Activitatea de recunoaştere şi echivalar a actelor de studii, precum şi schimbul de 
informaţii cu reţeaua europeană ENIC/NARIC se realizează prin Centrul Naţional de 
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. 
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Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (diplome de studii 
preuniversitare, universitare şi postuniversitare) funcţionează la nivel de direcţie în 
structura Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare 
a Diplomelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale. 

Serviciul public de învățământ  universitar confesional 

În învăţământul superior există şi pot fi organizate facultăţi de teologie, în conformitate 
cu prevederile art. 15 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 
completările ulterioare, şi institute de cercetare teologică în consens cu perspectivele 
ecumenice şi irenice internaţionale şi în conformitate cu prevederile legale. 

Instituţiile de învăţământ superior confesionale  au personalitate juridică, au caracter 
nonprofit şi sunt apolitice. 

Instituţiile de învăţământ superior sunt organizaţii furnizoare de educaţie care desfăşoară 
activităţi de învăţământ pe bază de programe de studii autorizate şi, după caz, 
acreditate, în condiţiile legii, de formare iniţială şi continuă de nivel universitar, 
programe ce funcţionează pe principiul calităţii necesar pentru satisfacerea încrederii 
beneficiarilor direcţi şi indirecţi din societate. 

Învăţământul superior confesional se poate organiza doar în instituţii de învăţământ 
superior care au obţinut autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea, potrivit 
legii. 

Sistemul naţional de învăţământ superior include toate instituţiile de învăţământ superior 
acreditate. O instituţie de învăţământ superior autorizată să funcţioneze provizoriu, 
conform procedurilor legale în vigoare, devine parte a sistemului naţional de învăţământ 
superior numai după acreditare. 

În cazul universităţilor confesionale, răspunderea publică se extinde la respectarea 
statutului şi a prevederilor dogmatice şi canonice specifice cultului respectiv. 
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Instituţiile de învăţământ superior au patrimoniu propriu, pe care îl gestionează conform 
legii. 

Spaţiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, staţiunilor 
didactice experimentale, institutelor de cercetare, fermelor, grădinilor botanice, caselor 
universitare, campusurilor universitare, spitalelor şi clinicilor universitare, precum şi 
dotările aferente, folosite de instituţia de învăţământ superior, indiferent de titlul 
juridic sub care aceasta este îndreptăţită să le utilizeze. 

Fac excepţie de la prevederile alin. (1) spaţiile şi dotările aferente care aparţin 
Ministerului Sănătăţii, ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în care se 
desfăşoară învăţământul medical superior, spaţiile care aparţin cultelor în care se 
desfăşoară învăţământul confesional, precum şi spaţiile care aparţin Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informaţii, în care se 
desfăşoară învăţământ de specialitate. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, orice instituţie de 
învăţământ superior poate cuprinde următoarele componente organizatorice: facultăţi, 
departamente, institute, centre sau laboratoare, unităţi de proiectare, centre de 
consultanţă, clinici universitare, studiouri şi ateliere artistice, teatre, muzee, centre 
pentru formarea continuă a resurselor umane, unităţi de microproducţie şi prestări 
servicii, staţiuni experimentale sau alte entităţi pentru activităţi de producţie şi transfer 
de cunoaştere şi tehnologie. În structura instituţiilor de învăţământ superior funcţionează 
servicii tehnico-administrative. 

Serviciul public de management al activităților de cercetare și a proiectelor 
de cercetare-dezvoltare  

Ministerul Cercetării și Inovării, denumit în continuare autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, este organul administraţiei publice centrale de specialitate, care 
exercită atribuţiile autorităţii de stat pentru domeniul cercetării-dezvoltării. 

Ordonatorii de credite, inclusiv Academia Română, care au alocate prin buget fonduri 
pentru cercetare, finanţează din acestea programe proprii sau sectoriale de cercetare, 
inclusiv granturi de cercetare, corelate cu strategia şi politicile naţionale în domeniu. 
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Serviciul public de gestionare a sistemului de indicatori statistici de referință 
pentru învățământul superior 

Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naționale constituie printre 
organismele sale consultative, la nivel naţional, alcătuite pe criterii de prestigiu 
profesional şi moral Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior 
(CNSPIS). 

Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS), este un 
organism consultativ de nivel naţional, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Serviciul public de gestionare a cadrului național al calificărilor 

Autoritatea Naţională pentru Calificări este coordonată de Ministerul Educaţiei Naționale. 
Structura, organizarea şi funcţionarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în 
termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Autoritatea Naţională pentru Calificări elaborează Cadrul naţional al calificărilor pe baza 
Cadrului european al calificărilor, gestionează Registrul naţional al calificărilor şi 
Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor. 

Serviciul public învățământ de gestionare a formării profesionale a adulților 

Noul cadru strategic european “Educație și formare 2020” stabilește printre obiectivele 
strategice și realizarea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și nevoia aplicării 
principiilor europene de echitate, coeziune socială și cetățenie activă. 

Formarea profesionala a adultilor se realizeaza prin programe de formare profesionala ce 
cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica in vederea 
realizarii obiectivelor de formare de competnete pentru un anumit domeniu.  

Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala 
pentru ocupatii, meserii, specializari si profesii, denumite in continuare ocupatii, 
cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania - C.O.R. 

http://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=&d=2016-12-19
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Pot organiza programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi 

programe postuniversitare de perfecţionare toate acele instituţii de învăţământ superior 

care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de licenţă şi masterat în 

domeniul ştiinţific respectiv. 

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională şi programele 

postuniversitare de perfecţionare ale instituţiilor de învăţământ superior acreditate se 
desfăşoară în baza unui regulament propriu de organizare şi desfăşurare, aprobat de 

senatul universitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea 
Autoritatii Nationale pentru Calificari, in baza planurilor nationale de dezvoltare si de 
actiune a programelor de guvernare si a strategiilor sectoriale, elaboreaza politici si 
strategii nationale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv calificarile si formarea 
profesionala a adultilor, pe care le supun spre aprobare Guvernului. 

Serviciul public de cercetare și dezvoltare 

Ministerul Cercetării și Inovării, denumit în continuare autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, este organul administraţiei publice centrale de specialitate, care 
exercită atribuţiile autorităţii de stat pentru domeniul cercetării-dezvoltării. 

Ordonatorii de credite, inclusiv Academia Română, care au alocate prin buget fonduri 
pentru cercetare, finanţează din acestea programe proprii sau sectoriale de cercetare, 
inclusiv granturi de cercetare, corelate cu strategia şi politicile naţionale în domeniu. 

3.10.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

Serviciul public de educație timpurie 

Serviciul public de educație timpurie se organizează sub autoritatea statului, la nivel  
central și deconcentrat  prin inspectoratele județene. Potrivit art. 24 lit. c) din Legea-
cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor exercită 
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asupra acestui serviciu competențe partajate cu autoritățile administrației publice 
centrale. 

Asigurarea personalului didactic necesar desfășurării educației antepreșcolare se face de 
către autoritățile administrației publice locale, împreună cu inspectoratele școlare, iar 
acoperirea cheltuielilor de personal pentru personalul didactic şi nedidactic şi a 
cheltuielilor de organizare şi funcţionare a creşei, inclusiv pentru grupele/structurile din 
grădiniţe şi centre de zi se face din bugetele locale. 

Serviciul public de educație timpurie se furnizează în spații special amenajate și dotate 
aparținând creșelor, grădinițelor sau centrelor de zi, după caz, prin interacțiune directă  
între cadrele didactice și copiii beneficiari. 

Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpuri fac parte din domeniul public local şi 
sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale 
sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de 

administraţie, conform legislaţiei în vigoare. 

Creșa este un serviciu de interes local, public sau privat, care are misiunea de a oferi, pe 
timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor de 
vârsta antepreșcolară.  

Activitatea de educație antepreșcolară se organizează pe niveluri și tipuri, în 
conformitate cu prevederile legale generale referitoare la organizarea învățământului. 

În cazul în care se înființează grupe de educație antepreșcolară în grădinița sau în centru 
de zi, acestea sunt considerate ca secții ale unității respective, finanțarea și încadrarea 
personalului asigurându-se conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi 
de educaţie timpurie antepreşcolară. 

Serviciul public de învățământ primar 

Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar se reglementează 
prin regulamentul de organizare şi funcţionare adoptat în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. Unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează în conformitate 
cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale propriului regulament de organizare şi 
funcţionare adoptat potrivit Regulamentului-cadru, aprobat prin Ordinul ministrului 
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educației naționale nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și ale regulamentului 
intern. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ conţine reglementări 
cu caracter general, în funcţie de tipul acesteia, precum şi reglementări specifice 
fiecărei unităţi de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Regulamentul intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la 
art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi în contractele colective de muncă aplicabile şi se aprobă prin 
hotărâre a consiliului de administraţie, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor 
sindicale care au membri în unitatea de învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale 
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar. 

Managementul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică este asigurat în 
conformitate cu prevederile legale. 
 

Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de 
administraţie, de director şi, după caz, de directori adjuncţi. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, 
după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii 
organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 
activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ 
al părinţilor şi/sau asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile 
administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici 
implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea 
instruirii practice a elevilor. 

Unităţile de învăţământ în cadrul cărora funcţionează clase din învăţământul obligatoriu 
şcolarizează în învăţământul primar şi gimnazial, cu prioritate, în limita planului de 
şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în circumscripţia şcolară a unităţii de 
învăţământ respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea 
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.  
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Unităţile de învăţământ, pe baza documentelor furnizate de autorităţile locale şi 
serviciul de evidenţă a populaţiei, au obligaţia de a face, anual, recensământul copiilor 
din circumscripţia şcolară, care au vârsta corespunzătoare pentru înscrierea în 
învăţământul preşcolar şi primar. 

Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul 
înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract 
educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 
Conducerile unităţilor de învăţământ îşi fundamentează deciziile pe dialog şi consultare, 
promovând participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la opinie al elevului 
şi asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, 
adecvată a acestora, în conformitate cu Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Serviciul public secundar inferior (gimnazial) 

Managementul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică este asigurat în 
conformitate cu prevederile legale. 

Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar se reglementează 
prin regulamentul de organizare şi funcţionare adoptat în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. Unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează în conformitate 
cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale propriului regulament de organizare şi 
funcţionare adoptat potrivit Regulamentului-cadru, aprobat prin Ordinul ministrului 
educației naționale nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și ale regulamentului 
intern. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ conţine reglementări 
cu caracter general, în funcţie de tipul acesteia, precum şi reglementări specifice 
fiecărei unităţi de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Regulamentul intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la 
art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi în contractele colective de muncă aplicabile şi se aprobă prin 
hotărâre a consiliului de administraţie, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor 
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sindicale care au membri în unitatea de învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale 
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar. 

 
Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de 
administraţie, de director şi, după caz, de directori adjuncţi. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, 
după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii 
organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 
activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ 
al părinţilor şi/sau asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile 
administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici 
implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea 
instruirii practice a elevilor. 

Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul 
înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract 
educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 

Serviciul public de învățământ secundar superior 

Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar se reglementează 
prin regulamentul de organizare şi funcţionare adoptat în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. Unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează în conformitate 
cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale propriului regulament de organizare şi 
funcţionare adoptat potrivit Regulamentului-cadru, aprobat prin Ordinul ministrului 
educației naționale nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și ale regulamentului 
intern. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ conţine reglementări 
cu caracter general, în funcţie de tipul acesteia, precum şi reglementări specifice 
fiecărei unităţi de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Regulamentul intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la 
art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare, şi în contractele colective de muncă aplicabile şi se aprobă prin 
hotărâre a consiliului de administraţie, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor 
sindicale care au membri în unitatea de învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale 
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar. 

Managementul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică este asigurat în 
conformitate cu prevederile legale. 
 

Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de 
administraţie, de director şi, după caz, de directori adjuncţi. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, 
după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii 
organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 
activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ 
al părinţilor şi/sau asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile 
administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici 
implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea 
instruirii practice a elevilor. 

Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul 
înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract 
educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 

Serviciul public de învățământ de tip A doua șansă 

Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar se reglementează 
prin regulamentul de organizare şi funcţionare adoptat în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. Unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează în conformitate 
cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale propriului regulament de organizare şi 
funcţionare adoptat potrivit Regulamentului-cadru, aprobat prin Ordinul ministrului 
educației naționale nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și ale regulamentului 
intern. 
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Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ conţine reglementări 
cu caracter general, în funcţie de tipul acesteia, precum şi reglementări specifice 
fiecărei unităţi de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Regulamentul intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la 
art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi în contractele colective de muncă aplicabile şi se aprobă prin 
hotărâre a consiliului de administraţie, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor 
sindicale care au membri în unitatea de învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale 
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar. 

Serviciul public de învățământ terțiar nonuniversitar (postliceal)  

Organizarea si functionarea invatamantului postliceal se fac conform unei metodologii 
aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale. 
  

Scolile de maistri sunt scoli postliceale. 

Invatamantul postliceal are o durata de 1-3 ani, in functie de complexitatea calificarii si 
de numarul de credite pentru educatie si formare profesionala. 

Cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat se aproba prin hotarare a 
Guvernului. Prin exceptie, cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat 
finantat integral de catre solicitanti, persoane fizice sau juridice, se aproba, prin decizii, 
de inspectoratele scolare ori, prin hotarari, de senatele universitare si se comunica 
Ministerului Educatiei Nationale. 

Incepand cu anul scolar 2015-2016, cifra de scolarizare si mecanismul de finantare pentru 
invatamantul postliceal, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de 
invatamant superior de stat, se aproba prin hotararea Guvernului. Finantarea de baza 
pentru colegiile din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat se asigura la 
nivelul standardelor de cost pentru invatamantul preuniversitar. 
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Serviciul public de învățământ vocațional și tehnologic 

Învăţământul liceal tehnologic şi vocaţional se poate organiza în cadrul liceelor din filiera 
tehnologică sau vocaţională, pentru calificări din Registrul naţional al calificărilor, 
actualizat periodic, în funcţie de nevoile pieţei muncii, identificate prin documente 
strategice de planificare a ofertei de formare regionale, judeţene şi locale. 

Invatamantul de arta si invatamantul sportiv se organizeaza pentru elevii cu aptitudini in 
aceste domenii. 

Unitatile in care se organizeaza invatamantul de arta si invatamantul sportiv de stat se 
stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale cu avizul conform al 
inspectoratelor scolare, potrivit legii. 

Pentru sprijinirea activitatii sportive si artistice de performanta, Ministerul Educatiei 
Naționale organizeaza tabere sportive sau de creatie artistica, concursuri sportive sau 
artistice, campionate scolare, precum si festivaluri si acorda burse si alte forme de 
sprijin material. 

Pentru activitatile sportive, in structura Ministerului Educatiei Naționale functioneaza 
Federatia Sportului Scolar si Universitar. 

Serviciul public de învățământ preuniversitar confesional  

Statul sprijina si coordoneaza invatamantul particular si confesional, in conditiile legii, 
respectand in intregime drepturile acestuia. 

Autorizarea de functionare provizorie, acreditarea si evaluarea periodica a unitatilor de 
invatamant preuniversitar particular si confesional sunt realizate de catre Agentia 
Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, conform legislatiei in 
vigoare. 

Unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare, ale propriului regulament de organizare şi funcţionare adoptat 
potrivit Regulamentului-cadru, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 
5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar și ale regulamentului intern. 
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Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ conţine reglementări 
cu caracter general, în funcţie de tipul acesteia, precum şi reglementări specifice 
fiecărei unităţi de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Directorii unitatilor de invatamant particular sunt numiti de conducerea persoanei 
juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competenta. Actul de numire se aduce 
la cunostinta inspectoratului scolar pe raza caruia isi desfasoara activitatea unitatea 
respective. 

Serviciul public de învățământ special și special integrat 

Autorităţile administraţiei publice de la nivelul judeţelor exercită competenţe partajate 
cu autorităţile de la nivelul administraţiei publice centrale privind învăţământul special. 

Învăţământul special dispune de planuri de învăţământ, de programe şcolare, de 
programe de asistenţă psihopedagogică, de manuale şi de metodologii didactice 
alternative, adaptate tipului şi gradului de dizabilitate şi aprobate de Ministerul 
Educaţiei Naționale. 

Şcolarizarea minorilor şi a adulţilor din centrele de reeducare, din penitenciarele pentru 
minori şi tineri şi din penitenciarele pentru adulţi se realizează cu respectarea 
Curriculumului naţional. Resursa umană necesară pentru şcolarizarea acestora este 
asigurată de către Ministerul Educaţiei Educației Naționale prin inspectoratele şcolare. 

Serviciul public de evaluare și orientare școlară și profesională 

CNEE proiecteaza si coordoneaza sistemul national de evaluare si examinare a elevilor 
din învatamântul preuniversitar si coordoneaza procesul de evaluare a manualelor 
scolare. Proiectarea si administrarea profesionista a evaluarilor si a examenelor nationale 
se realizeaza pe baza standardelor de performanta, prin asigurarea accesului elevilor la 
educatia de calitate si la o evaluare obiectiva, stimulativa, de sustinere a procesului de 
învatare pe tot parcursul vietii. 



 
 

511 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Atribuțiile CNEE privesc: 
• asigurarea coordonarii stiintifice si profesionale a sistemului de examene din 

învatamântul preuniversitar, incluzând si elaborarea probelor de 
examen/concurs/olimpiade; 

• elaborarea, împreuna cu directiile specializate din MECTS, a metodologiilor, 
procedurilor si a regulamentelor pentru organizarea si desfasurarea examenelor si 
a evaluarilor în învatamântul preuniversitar, pe care le supune aprobarii 
ministrului educatiei, cercetarii si inovarii; 

• efectuarea de expertize si sondaje de evaluare a rezultatelor scolare si a 
eficientei învatamântului, furnizând ministerului un feed-back sistematic si 
operativ, în scopul adoptarii masurilor de optimizare a activitatii în învatamântul 
preuniversitar; 

• elaborarea, în vederea informarii publice, a rapoartelor privind rezultatele 
înregistrate la examenele si evaluarile nationale, la etapele nationale si 
internationale ale olimpiadelor si concursurilor, evidentiind oportunitatea 
adoptarii de catre ministrul educatiei, cercetarii si inovarii a unor decizii cu privire 
la factorii care permit imbunatatirea performantelor scolare; 

• organizarea unui sistem de evidenta a rezultatelor examenelor nationale, 
olimpiadelor si concursurilor pentru elevi, precum si a rezultatelor scolare 
inregistrate la finalul unor cicluri de învatamant/curriculare, in functie de 
profilurile de formare, in vederea cercetarii dinamicii acestora; 

• acordarea sprijinului tehnic si de specialitate necesar pentru realizarea unor 
actiuni de evaluare intreprinse de minister, inspectorate scolare, unitati de 
invatamant; 

• elaborarea si realizarea programelor de proiectare a unor teste standardizate 
pentru principalele discipline/module scolare, in functie de nivelurile 
educationale sau de ciclurile curriculare; 

• organizarea programelor de pregatire a membrilor comisiilor de examen, a 
examinatorilor si a altor persoane implicate in desfasurarea examenelor si 
sprijinirea actiunilor de perfectionare a personalului didactic in realizarea 
proceselor de evaluare curenta a progresului scolar; 

• desfasurarea unor activitati de cercetare in domeniul evaluarii educationale; 
• initierea unor proiecte de acte normative privind evaluarea de proces si 

performanta in invatamantul preuniversitar; 
• participarea la proiecte si la programe nationale si internationale in domeniul 

evaluarii in invatamantul preuniversitar; 
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• constituirea si coordonarea activitatilor unor grupuri de lucru compuse din 
specialisti si din cadre didactice cu experienta, in scopul construirii si actualizarii 
bazelor de date cu instrumente de evaluare; 

• coordonarea derularii mecanismelor de evaluare a manualelor scolare pentru 
invatamantul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al 
ministrului educatiei, cercetarii si inovarii, si a activitatii centrelor de excelenta 
regionale/judetene; 

• realizarea de expertize si sondaje in unitatile de invatamant cu privire la procesul 
de alegere si utilizare a manualelor scolare; 

• coordonarea activitatii de derulare a mecanismelor de reevaluare a manualelor 
scolare, la cererea ministrului educatiei, cercetarii si inovarii; 

• formarea expertilor evaluatori de manuale scolare, prin derularea de programe in 
acest sens; 

• organizarea cadrului general al difuzarii manualelor in scoli; 
• verificarea respectarii, de catre edituri, a conditiilor tehnice de editare a 

manualelor scolare. 

 

Serviciul public de învățământ pentru copii și tinerii capabili de performanțe 
înalte 

Centrul de excelenţă are următoarele atribuţii şi competenţe: 
1. În scopul asigurării accesului la educaţie diferenţiată al copiilor şi tinerilor capabili 

de performanţe înalte: 
    a) elaborează strategii de identificare şi de selecţie a copiilor şi tinerilor capabili de 

performanţe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanţă pe 
discipline, arii curriculare sau domenii ştiinţifice, artistice, tehnice; 

    b) iniţiază acţiuni de identificare şi promovare a copiilor şi tinerilor capabili de 
performanţe înalte. 

 
2. În scopul asigurării pregătirii diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de 

performanţe înalte: 
    a) elaborează programe de educaţie diferenţiată, în colaborare cu specialişti din 

învăţământul universitar şi preuniversitar, pe discipline, arii curriculare sau 
domenii ştiinţifice, artistice, tehnice, şi le propune spre avizare Centrului 
Naţional de Instruire Diferenţiată; 
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    b) asigură anual constituirea şi funcţionarea grupelor de excelenţă; 
    c) asigură încadrarea cu personal didactic pentru grupele de excelenţă; 
    d) asigură organizarea şi funcţionarea bibliotecii proprii; 
    e) elaborează programe şi proiecte în vederea asigurării resurselor materiale, 

curriculare, informaţionale şi financiare necesare desfăşurării activităţii şi asigură 
implementarea acestora; 

    f) elaborează şi asigură implementarea unor programe de parteneriat cu diverse 
instituţii din ţară şi din străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, cu 
comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare 
educării diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte; 

    g) dezvoltă programe proprii de cercetare didactică şi organizează conferinţe care au 
ca temă activităţile specifice centrului de excelenţă; 

    h) organizează anual tabere naţionale de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de 
performanţe înalte, pe discipline. 

Serviciul public învățământ în cadrul Programului „Școala după școală” 

În învățământul primar, programul SDS cuprinde activități cu sprijin specializat, 
ateliere/activități tematice și alte activități de tip recreativ.  

Activitățile cu sprijin specializat cuprind: 
 a) supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor; 
 b) recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive, emoționale, tulburări de limbaj 

prin activități remediale, consiliere, logopedice ;  
c) activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță; 

 d) activități de încurajare a lecturii independente; 
 e) autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și 

socială. 
 

În învățământul secundar, programul SDS cuprinde:  
1. pachetul de activități pentru accelerarea învățării și performanță: 

 a) pregătirea pentru participarea la competiții și olimpiade școlare, concursuri 
sportive, artistice, pe discipline, recunoaștere internațională etc. ;  

b) participarea/ organizarea de festivaluri, expoziții, realizarea de publicații școlare; 
c) participarea la activități de cooperare europeană (Comenius, Leonardo da Vinci).  
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2. pachetul de activități de sprijin: 
a) asigurarea de asistență psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în 

învățare;  
b) activități de suport pentru efectuarea temelor, activități remedial 
c) consiliere psihologică; 
d) servicii de logopedie. 
  

3. pachetul de pregătire pentru viață:  
a)organizarea de activități de dezvoltare personală (autocunoaștere, a învăța să 

înveți, abilități de comunicare);  
b)activități care vizează dezvoltarea atitudinii active și implicarea elevului (integrare 

socială, coduri de conduită, atitudine responsabilă față de mediul înconjurător etc; 
 c)stil de viață sănătos (prevenția comportamentelor de risc: alcool, tutun, droguri, 

alimentație sănătoasă, regimul de viață, dezvoltare durabilă etc.);  
d)educație pentru carieră. 
 

4. ateliere/activități tematice (microproiecte pe diferite domenii: arte, științe, 
tehnologii, sport etc.). 

Serviciul public învățământ preuniversitar alternativ 

Ministerul Educației Naționale susține extinderea și integrarea învățământului 
preuniversitar alternativ în sistemul național de învățământ, cu respectarea autonomiei 
organizatorice și funcționale a acestuia, în conformitate cu specificul fiecărei alternative 
educaționale. 

Unitățile de învățământ preuniversitar alternative de stat și particulare, precum și 
grupele/clasele/structurile integrate în unități de stat sau particulare se supun 
acreditării, conform legii. 

Unitățile de învățământ preuniversitar alternative dobândesc personalitate juridică în 
urma acreditării, în conformitate cu legislația în vigoare. 
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Serviciul public de gestionare a bibliotecilor școlare, a centrelor de 
documentare și informare și a resurselor școlare digitale” 

Centrul de documentare și informare (CDI) concentrează în acelaşi spaţiu un fond 
documentar actual, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adaptat nevoilor beneficiarilor 
şi specificului unităţii de învăţământ, mijloace de documentare şi informare, 
echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor, un spaţiu adaptat organizării şi 
desfăşurării activităţilor specifice, precum şi personal calificat în domeniul ştiinţelor 
documentării şi informării. CDI deserveşte întreaga comunitate educativă a unităţii de 
învăţământ şi este parte integrantă a unităţii de învăţământ. 

CDI contribuie la asigurarea egalităţii de şanse a elevilor proveniţi din medii culturale, 
economice şi sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie şi servicii specifice 
destinate elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale. 

Prin crearea CDI se urmăreşte dezvoltarea şi modernizarea structurilor infodocumentare 
existente la nivelul unităţii de învăţământ, diversificarea serviciilor specifice şi a 
resurselor documentare, întărirea rolului pedagogic al personalului încadrat, dezvoltarea 
ofertei de activitate şcolară şi extraşcolară, favorizarea accesului la documentaţia 
actuală al tuturor utilizatorilor, respectiv la expertiza unui personal calificat în domeniul 
ştiinţelor documentării şi informării. 

CDI se organizează unitar pentru întreaga unitate de învăţământ căreia îi aparţine, preia 
şi integrează fondul documentar al bibliotecii şcolare. 

Serviciul public învățământ în cadrul palatelor și cluburilor copiilor și în 
cadrul cluburilor sportive școlare 

Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, palatele şi cluburile copiilor au următoarele 
competenţe:  

• asigură activitatea extraşcolară/activitatea educativă nonformală a 
preşcolarilor şi elevilor;  

• atestă competenţele de comunicare, lingvistice, artistice, tehnice, sportive, 
digitale, civice, antreprenoriale dobândite de copiii care au frecventat cercurile 
de profil din cadrul acestor unităţi de învăţământ, în baza reglementărilor 
legale;  
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• organizează activităţi extraşcolare la nivel local, judeţean, regional, naţional şi 
internaţional;  

• pot sprijini programe tip Şcoală după şcoală organizate în unităţi de învăţământ, 
în calitate de furnizori de activităţi extraşcolare/activitatea educativă 
nonformală;  

• oferă consultanţă, consiliere şi asistenţă în domeniul activităţii educative 
nonformale/activităţii extraşcolare;  

• desfăşoară activităţi de mentorat în domeniul activităţilor 
extraşcolare/activităţii educative nonformale;  

• organizează cursuri de formare, simpozioane, ateliere de lucru în diverse 
domenii ale activităţilor extraşcolare/activităţii educative nonformale;  

• elaborează suporturi de cursuri de formare, materiale didactice auxiliare, 
ghiduri metodologice, studii de cercetare, programe şcolare etc. în domeniul 
activităţilor extraşcolare/activităţii educative nonformale;  

• colaborează cu instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale acreditate în 
furnizarea programelor de formare cu credite transferabile, în diverse domenii 
ale activităţilor extraşcolare/activităţii educative nonformale;  

• modifică profilul şi denumirea cercurilor, cu avizul inspectoratului şcolar 
judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti/Ministerului Educaţiei 
Naționale - pentru Palatul Naţional al Copiilor şi cu respectarea altor prevederi 
legale în vigoare;  

• palatul copiilor coordonează activitatea educativă de specialitate a cluburilor 
copiilor la nivel judeţean;  

• Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti coordonează activitatea educativă de 
specialitate a cluburilor copiilor din municipiul Bucureşti.  

Serviciul public gestionare a programelor extrașcolare 

Organizarea activităţii educative extraşcolare în cadrul unităţilor şi instituţiilor de stat 
sau private acreditate care oferă educaţie nonformală este reglementată prin proceduri 
proprii, elaborate de autorităţile competente în domeniu, cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare şi ale 
altor acte normative în vigoare.  

http://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=&d=2016-12-19
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Evaluarea activităţii educative extraşcolare desfăşurate de copii în unităţile şi instituţiile 
de stat sau private acreditate în care se desfăşoară activităţi educative extraşcolare este 
realizată de către conducerea unităţii/autorităţii cu competenţe în domeniu, iar 
rezultatele sunt înregistrate în documente specifice de evidenţă.  

Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii/instituţiei de stat 
sau private acreditate este inclusă în raportul anual privind calitatea educaţiei în 
respectiva unitate/instituţie. 

Serviciul public de inspecție școlară 

Inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sunt 
servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naționale cu personalitate 
juridică, având în principal următoarele atribuţii: 

• aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei Naționale la nivel judeţean, 
respectiv al municipiului Bucureşti; 

• controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-
învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin 
inspecţia şcolară; 

• controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor şi 
instituţiilor de învăţământ; 

• asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea 
elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata 
învăţământului obligatoriu; 

• coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la 
nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ şi, respectiv, din municipiul Bucureşti; 

• monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe aria judeţului, respectiv a 
municipiului Bucureşti, precum şi a proiectelor derulate de unităţile şcolare şi cele 
conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi 
tineretului; 

• mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea administraţiei publice 
locale şi unităţile de învăţământ; 

• coordonează şi controlează activităţile unităţilor conexe ale Ministerului Educaţiei 
Naționale din aria judeţului/municipiului Bucureşti; 
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• prezintă un raport anual privind starea învăţământului pe teritoriul judeţului, 
respectiv al municipiului Bucureşti. Acest raport se face public; 

• aprobă, la propunerea consiliului local sau a consiliilor judeţene, înfiinţarea 
unităţilor pentru educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial; 

• aplică politicile educaţionale naţionale la nivel judeţean, respectiv al municipiului 
Bucureşti; 

• acordă consiliere şi asistenţă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în gestionarea 
resurselor umane şi a posturilor didactice la nivelul judeţului, respectiv al 
municipiului Bucureşti; 

• monitorizează activităţile de constituire şi de vacantare a posturilor 
didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular, organizează concursul naţional de ocupare a posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar de stat şi 
monitorizează concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate organizate de unităţile de învăţământ preuniversitar particular. 

• gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile 
de învăţământ, precum şi întreaga bază de date a educaţiei; 

• înaintează spre avizare Ministerului Educaţiei Naționale reţeaua şcolară din raza 
lor teritorială propusă de autorităţile administraţiei publice locale, în 
conformitate cu politica educaţională, a documentelor strategice privind 
dezvoltarea economică şi socială la nivel regional, judeţean şi local, după 
consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor economici şi a partenerilor 
sociali interesaţi; 

• realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar; 
• asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind 

educaţia. 
 

Serviciul public de gestionare a programelor sociale de sprijin pentru 
incluziune socială și acces la educație 

Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională organizează, coordonează metodologic, monitorizează 
şi evaluează, după caz, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti servicii de consultanţă 
pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare de educaţie incluzivă. 
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Structura, organizarea şi funcţionarea centrului judeţean de resurse şi de asistenţă 
educaţională se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, 
cercetării naționale. 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale stabileşte strategia naţională şi sectorială de 
dezvoltare în domeniul social, coordonează şi monitorizează implementarea acestora, 
susţine financiar şi tehnic programele sociale şi exercită controlul asupra acordării 
beneficiilor de asistenţă socială şi serviciilor sociale.  

Ministerul Muncii și Justiției Sociale are responsabilitatea aplicării unitare, la nivel 
teritorial, a legislaţiei şi a strategiilor naţionale din domeniul asistenţei sociale.  

Ministerul Muncii și Justiției Sociale poate constitui structuri executive sau consultative în 
scopul implementării şi monitorizării politicilor sociale, precum şi a programelor de 
dezvoltare în domeniu. 

Unitatea de incluziune sociala are urmatoarele atributii principale, în raport cu 
specificul domeniului de activitate al autoritatilor publice centrale în care functioneaza: 

• coordoneaza monitorizarea planurilor de implementare a masurilor de prevenire 
si combatere a excluziunii sociale; 

• evalueaza efectele masurilor preconizate prin planurile de implementare 
prevazute la lit. a), prin raportare la obiectivele de dezvoltare regionala si 
judeteana; 

• actualizeaza indicatorii sectoriali de incluziune sociala; 
• elaboreaza sistemul informational privind datele cu relevanta pentru domeniul 

incluziunii sociale; 
• participa la procesul de consultare initiat în domeniul incluziunii sociale de 

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu scopul eradicarii saraciei si 
prevenirii excluziunii sociale; 

• monitorizeaza periodic progresul realizat în raport cu obiectivele si indicatorii 
stabiliti  prin Raportul anual în domeniul incluziunii sociale; 

• elaboreaza documentele necesare pentru redactarea Raportului de progres în 
domeniul incluziunii sociale, definitivat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.  
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Serviciul public de evaluare și examinare în învățământul preuniversitar 

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare are următoarele atribuţii:  
• asigură coordonarea ştiinţifică şi profesională a sistemului de examene din 

învăţământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de 
examen/concurs/olimpiade;  

• elaborează, împreună cu direcţiile specializate din Ministerul Educaţiei 
Naționale, metodologii, proceduri şi regulamente pentru organizarea şi 
desfăşurarea examenelor şi evaluărilor în învăţământul preuniversitar, pe care 
le supune aprobării ministrului educaţiei, cercetării şi inovării;  

• efectuează expertize şi sondaje de evaluare a rezultatelor şcolare şi a eficienţei 
învăţământului, furnizând ministerului un feed-back sistematic şi operativ, în 
scopul adoptării măsurilor de optimizare a activităţii în învăţământul 
preuniversitar;  

• elaborează, în vederea informării publice, rapoarte privind rezultatele 
înregistrate la examenele şi evaluările naţionale, la etapele naţionale şi 
internaţionale ale olimpiadelor şi concursurilor, evidenţiind oportunitatea 
adoptării de către ministrul educaţiei, cercetării şi inovării a unor decizii cu 
privire la factorii care permit îmbunătăţirea performanţelor şcolare;  

• organizează un sistem de evidenţă a rezultatelor examenelor naţionale, 
olimpiadelor şi concursurilor pentru elevi, precum şi a rezultatelor şcolare 
înregistrate la finalul unor cicluri de învăţământ/curriculare, în funcţie de 
profilurile de formare, în vederea cercetării dinamicii acestora;  

• acordă sprijin tehnic şi de specialitate în realizarea unor acţiuni de evaluare 
întreprinse de minister, inspectorate şcolare, unităţi de învăţământ;  

• elaborează şi realizează programe de proiectare a unor teste standardizate 
pentru principalele discipline/module şcolare, în funcţie de nivelurile 
educaţionale sau de ciclurile curriculare;  

• organizează programe de pregătire a membrilor comisiilor de examen, a 
examinatorilor şi a altor persoane implicate în desfăşurarea examenelor şi 
sprijină acţiunile de perfecţionare a personalului didactic în realizarea 
proceselor de evaluare curentă a progresului şcolar;  

• desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul evaluării educaţionale;  
• propune conducerii Ministerului Educaţiei Naționale iniţierea unor proiecte de 

acte normative care fac referire la evaluarea de proces şi performanţa în 
învăţământul preuniversitar;  
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• participă la proiecte şi la programe naţionale şi internaţionale în domeniul 
evaluării în învăţământul preuniversitar;  

• constituie şi coordonează activitatea unor grupuri de lucru compuse din 
specialişti şi din cadre didactice cu experienţă, în scopul construirii şi 
actualizării bazelor de date cu instrumente de evaluare;  

• coordonează derularea mecanismelor de evaluare a manualelor şcolare pentru 
învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, şi activitatea centrelor de excelenţă 
regionale/judeţene;  

• realizează expertize şi sondaje în unităţile de învăţământ cu privire la procesul 
de alegere şi utilizare a manualelor şcolare;  

• coordonează activitatea de derulare a mecanismelor de reevaluare a manualelor 
şcolare, la cererea ministrului educaţiei, cercetării şi inovării;  

• formează experţi evaluatori de manuale şcolare, prin derularea de programe în 
acest sens;  

• organizează cadrul general al difuzării manualelor în şcoli;  
• verifică respectarea de către edituri a condiţiilor tehnice de editare a 

manualelor şcolare 

Serviciul public public de autorizare de funcționare provizorie, acreditare și 
de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar 

ARACIP are următoarele atribuţii:   
• elaborează, actualizează periodic şi propune ministrului educaţiei şi cercetării 

standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, care se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului;   

• elaborează şi propune ministrului educaţiei şi cercetării metodologia de 
evaluare instituţională şi de acreditare, care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului;   

• realizează activitatea de evaluare şi acreditare a furnizorilor de educaţie din 
învăţământul preuniversitar;   

• propune Ministerului Educaţiei Naționale înfiinţarea şi acreditarea instituţiilor 
de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de 
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studii şi calificare profesională, după caz. Înfiinţarea şi acreditarea se fac prin 
ordin al ministrului educaţiei şi cercetării;   

• efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educaţiei şi 
cercetării, evaluarea calităţii educaţiei din învăţământul preuniversitar;   

• propune ministrului educaţiei şi cercetării acreditarea organizaţiilor care oferă 
programe de formare profesională;   

• realizează împreună cu inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din 
Ministerul Educaţiei Naționale activitatea de monitorizare şi control al calităţii;   

• efectuează, cel puţin o dată la 3 ani, evaluarea organizaţiilor furnizoare de 
educaţie acreditate;   

• face publice rezultatele evaluărilor externe;   
• elaborează manuale de evaluare internă a calităţii, diferenţiate potrivit legii, şi 

le supune aprobării prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării;   
• elaborează ghiduri de bune practici;   
• publică un raport anual cu privire la propria activitate;   
• elaborează periodic, cel puţin la fiecare 4 ani, analize de sistem asupra calităţii 

învăţământului preuniversitar din România;   
• elaborează recomandări de îmbunătăţire a calităţii învăţământului 

preuniversitar;   
• elaborează Codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare. 

Serviciul public de gestionare a activităților din domeniul spațial 

Agenția Spațială Română are următoarele atribuții principale: 
• promoveaza conditiile favorabile desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare in 

domeniul spatial; 
• initiaza si coordoneaza cercetari de baza si aplicative in domeniul spatial si 

aplicatiile in activitati economice din telecomunicatii, medicina, agricultura, 
silvicultura, protectia mediului, geologie, meteorologie etc.; 

• asigura prezenta activa a Romaniei la actiuni internationale care conduc la 
progrese in domeniul spatial si la utilizarea in scopuri pasnice a spatiului cosmic; 

• reprezinta, pe baza de mandat, Guvernul in relatiile care decurg din acordurile 
incheiate de Romania cu parteneri straini in probleme spatiale. 
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Serviciul public de formare continua a personalului didactic si didactic 
auxiliar din invatamantul preuniversitar 

Ministerul Educaţiei Naționale prin direcţiile şi structurile de specialitate, exercită, în 
domeniul formării continue următoarele atribuţii:   

• elaborează politici şi strategii în domeniul formării continue;   
• stabileşte obiectivele, coordonează, monitorizează, controlează, evaluează, 

acreditează, finanţează formarea continuă la nivel de sistem de învăţământ 
preuniversitar, în conformitate cu strategiile şi politicile sectoriale;   

• elaborează metodologii specifice evoluţiei şi dezvoltării în cariera didactică;   
• acreditează şi evaluează periodic furnizorii de formare continuă şi programele 

oferite de aceştia;   
• elaborează, împreună cu alte ministere interesate, strategia colaborării cu alte 

state şi cu organismele internaţionale specializate în domeniul educaţiei, formării 
profesionale şi a cercetării ştiinţifice.   

Serviciul public învățământ în cadrul programului de educație permanentă 

Ministerul Educaţiei Naționale are ca atribuţii principale, în domeniul învăţării pe tot 
parcursul vieţii: 

• elaborarea strategiilor şi politicilor naţionale în domeniul educaţiei, al formării 
profesionale, al cercetării, tineretului şi sportului; 

• elaborarea reglementărilor referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de 
educaţie din România; 

• monitorizarea, evaluarea şi controlarea, direct sau prin organismele abilitate, a 
funcţionării sistemului educaţional şi a furnizorilor de educaţie; 

• stabilirea mecanismelor şi a metodologiilor de validare şi recunoaştere a 
rezultatelor învăţării; 

• elaborarea, împreună cu Ministerul Culturiiși Identității Naționale, a politicilor în 
domeniul educaţiei nonprofesionale a adulţilor şi vârstnicilor; 

• alte atribuţii, aşa cum apar ele specificate în legislaţia din domeniul educaţiei şi 
formării profesionale. 
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Ministerul Muncii și Justiției Sociale are ca atribuţii principale, în domeniul învăţării pe 
tot parcursul vieţii: 

• elaborarea, împreună cu Ministerul Educaţiei Naționale a politicilor şi a strategiilor 
naţionale privind formarea profesională a adulţilor; 

• reglementarea formării profesionale la locul de muncă şi a formării profesionale 
prin ucenicie la locul de muncă; 

• monitorizarea, evaluarea, acreditarea şi controlarea directă sau prin organisme 
abilitate a furnizorilor de formare, alţii decât cei din cadrul sistemului naţional de 
învăţământ; 

• alte atribuţii prevăzute de legislaţia din domeniul educaţiei şi formării 
profesionale. 
 

Ministerul Culturii şi Identității Naționale are ca atribuţii principale, în domeniul 
învăţării pe tot parcursul vieţii: 

• stimularea creşterii gradului de acces şi de participare a publicului la cultură; 
• propunerea şi promovarea parteneriatelor cu autorităţile administraţiei publice 

locale şi cu structurile societăţii civile pentru diversificarea, modernizarea şi 
optimizarea serviciilor publice oferite de instituţiile şi aşezămintele de cultură, în 
vederea satisfacerii necesităţilor culturale şi educative ale publicului; 

• promovarea recunoaşterii competenţelor profesionale, respectiv garantarea 
drepturilor şi a intereselor creatorilor, artiştilor şi specialiştilor din domeniul 
culturii; 

• alte atribuţii prevăzute de legislaţia din domeniul educaţiei şi formării 
profesionale. 
 

Atribuţiile centrelor comunitare de învăţare permanentă la nivel local sunt 
următoarele: 

• realizează studii şi analize privind nevoia de educaţie şi formare profesională la 
nivel local; 

• elaborează planuri locale de intervenţie în domeniul educaţiei permanente; 
• oferă servicii educaţionale pentru copii, tineri şi adulţi prin: 

- programe de tip remedial pentru dobândirea sau completarea 
competenţelor-cheie, inclusiv programe educaţionale de tip "A doua şansă" 
sau programe de tip "zone de educaţie prioritară" pentru tinerii şi adulţii 
care au părăsit timpuriu sistemul de educaţie ori care nu deţin o calificare 
profesională; 

- programe pentru validarea rezultatelor învăţării nonformale şi informale; 
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- programe de dezvoltare a competenţelor profesionale pentru 
calificare/recalificare, reconversie profesională, perfecţionare, specializare 
şi iniţiere profesională; 

- programe de educaţie antreprenorială; 
- programe de dezvoltare personală sau de timp liber; 
- organizarea de activităţi de promovare a participării la învăţarea 

permanentă a tuturor membrilor comunităţii; 
• oferă servicii de informare, orientare şi consiliere privind: 

- accesul la programe de educaţie şi formare profesională; 
- validarea rezultatelor învăţării nonformale şi informale; 
- pregătirea în vederea ocupării unui loc de muncă; 

• oferă servicii de evaluare şi certificare a rezultatelor învăţării nonformale şi 
informale; 

• asigură accesul membrilor comunităţii la mijloace moderne de informare şi 
comunicare; 

• promovează parteneriatul cu mediul economic; 
• implementează instrumentele dezvoltate la nivel european, Europass şi Youthpass, 

paşaportul lingvistic, precum şi portofoliul de educaţie permanentă; 
• gestionează informaţii cu privire la participarea beneficiarilor la serviciile 

acestora. 

Serviciul public de învățământ militar preuniversitar 

Instituţiile de învăţământ preuniversitar din cadrul sistemului de apărare, ordine publică 
şi securitate naţională, precum şi specializările/calificările profesionale din cadrul 
acestora se supun mecanismelor de asigurare a calităţii, ca şi instituţiile de învăţământ 
civil. 

Personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională se constituie din personalul didactic prevăzut de 
Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare şi din 
corpul instructorilor militari, de ordine şi securitate publică. 

Personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul militar de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională are drepturile şi îndatoririle care decurg 
din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare şi 
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din calitatea de cadru militar în activitate, respectiv de funcţionar public cu statut 
special. 

Serviciul public de învățământ terțiar universitar 

Misiunea învăţământului superior este de a genera şi de a transfera cunoaştere către 
societate prin: 

a)formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al 
inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului 
socioeconomic; 

b)cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie 
individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al artelor, 
al literelor, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum 
şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora. 

Calificările dobândite de absolvenţii programelor de studii din învăţământul superior sunt 
atestate prin diplome, prin certificate şi prin alte acte de studii eliberate numai de către 
instituţiile de învăţământ superior acreditate. 

Autonomia universitară dă dreptul comunităţii universitare să îşi stabilească misiunea 
proprie, strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea 
proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane, cu respectarea strictă a legislaţiei în 
vigoare. 

Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare se exprimă în Carta universitară, 
aprobată de senatul universitar, în concordanţă strictă cu legislaţia în vigoare. 

Serviciul public de învățământ superior militar și învățământ de informații, 
de ordine publică și de securitate națională  

Instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de 
securitate naţională se bucură de principiul autonomiei universitare. 

Viaţa universitară din instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine 
publică şi de securitate naţională se desfăşoară în conformitate cu reglementările legale 
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pentru instituţiile civile de învăţământ superior, adaptate mediului militar, de informaţii, 
de ordine publică şi de securitate naţională. 

Spaţiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, staţiunilor 
didactice experimentale, institutelor de cercetare, fermelor, grădinilor botanice, caselor 
universitare, campusurilor universitare, spitalelor şi clinicilor universitare, precum şi 
dotările aferente, folosite de instituţia de învăţământ superior, indiferent de titlul 
juridic sub care aceasta este îndreptăţită să le utilizeze. 

Fac excepţie de la prevederile alin. (1) spaţiile şi dotările aferente care aparţin 
Ministerului Sănătăţii, ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în care se 
desfăşoară învăţământul medical superior, spaţiile care aparţin cultelor în care se 
desfăşoară învăţământul confesional, precum şi spaţiile care aparţin Ministerului Apărării 
Naţionale, Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul 
Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, în care se desfăşoară învăţământ de 
specialitate. 

Spaţiul universitar este inviolabil. Accesul în spaţiul universitar este permis numai în 
condiţiile stabilite prin lege şi prin Carta universitară. 

Diplomele de licenţă, de master, de doctorat eliberate de instituţiile de învăţământ 
superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, precum şi 
titlurile ştiinţifice obţinute dau dreptul deţinătorilor legali, după trecerea în rezervă, în 
condiţiile legii, să ocupe funcţii echivalente cu cele ale absolvenţilor instituţiilor civile 
de învăţământ, cu profil apropiat şi de acelaşi nivel. 

Autonomia universitară se exercită numai cu condiţia asumării răspunderii publice. 

 

Serviciul public privind asigurarea calității educației 

ARACIS are următoarele atribuţii în domeniul acreditării:   
• elaborează periodic metodologia şi standardele de acreditare pentru diferitele 

tipuri de programe şi furnizori de învăţământ superior, care se avizează de 
Ministerul Educaţiei Naționale şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului;   

• evaluează în temeiul standardelor şi al metodologiei aprobate prin hotărâri ale 
Guvernului, la cerere sau din proprie iniţiativă, şi propune autorizarea, 
respectiv acreditarea furnizorilor de învăţământ superior şi a programelor lor 
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de studii. Pe baza rapoartelor de acreditare, Ministerul Educaţiei Naționale 
elaborează actele normative pentru înfiinţarea de structuri de învăţământ 
superior.   

ARACIS are următoarele atribuţii în domeniul asigurării calităţii:   
• formulează şi revizuieşte periodic, pe baza bunelor practici, standarde 

naţionale de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii în învăţământul superior;   

• colaborează cu Ministerul Educaţiei Naționale şi cu ARACIP în elaborarea şi 
promovarea de politici şi strategii de acţiune, pentru creşterea calităţii 
educaţiei în România;   

• organizează anual consultări cu instituţiile de învăţământ superior pentru a 
stabili priorităţile asigurării calităţii;   

• elaborează şi face publice propriile proceduri de evaluare externă a calităţii 
educaţiei;   

• încheie, cu instituţii de învăţământ din ţară şi din străinătate, contracte de 
prestări de servicii pentru evaluarea externă a calităţii programelor şi 
furnizorilor de programe de educaţie specifice învăţământului superior, precum 
şi pentru evaluarea interinstituţională a programelor similare;   

• efectuează evaluarea calităţii unor programe şi instituţii de învăţământ 
superior, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naționale. Condiţiile privind 
realizarea activităţii de evaluare se stabilesc prin contract;   

• face publice rezultatele evaluărilor externe;   
• publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare şi 

asigurare a calităţii;   
• elaborează periodic, la fiecare 3 ani, analize de sistem asupra calităţii 

învăţământului superior din România;   
• colaborează cu agenţii similare din alte ţări pentru dezvoltarea şi aplicarea de 

măsuri eficiente de îmbunătăţire a calităţii programelor de învăţământ 
superior;   

• elaborează Codul de etică profesională a experţilor ARACIS;   
• publică anual un raport cu privire la propria activitate;   
• elaborează, o dată la 3 ani, rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei 

activităţi, în vederea pregătirii evaluării externe de către agenţii similare din 
alte ţări.   
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ARACIS exercită şi atribuţiile conferite de Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi cele expres prevăzute de metodologia privind 
activităţile desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii, din ţară sau 
străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul 
Superior (EQAR) pe teritoriul României şi adoptată prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale şi cercetării ştiinţifice.   

ARACIP are următoarele atribuţii:   
• elaborează, actualizează periodic şi propune ministrului educaţiei şi cercetării 

standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, care se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului;   

• elaborează şi propune ministrului educaţiei şi cercetării metodologia de 
evaluare instituţională şi de acreditare, care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului;   

• realizează activitatea de evaluare şi acreditare a furnizorilor de educaţie din 
învăţământul preuniversitar;   

• propune Ministerului Educaţiei Naționale înfiinţarea şi acreditarea instituţiilor 
de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de 
studii şi calificare profesională, după caz. Înfiinţarea şi acreditarea se fac prin 
ordin al ministrului educaţiei naționale;   

• efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educaţiei şi 
cercetării, evaluarea calităţii educaţiei din învăţământul preuniversitar;   

• propune ministrului educaţiei şi cercetării acreditarea organizaţiilor care oferă 
programe de formare profesională;   

• realizează împreună cu inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din 
Ministerul Educaţiei Naționale activitatea de monitorizare şi control al 
calităţii;   

• efectuează, cel puţin o dată la 3 ani, evaluarea organizaţiilor furnizoare de 
educaţie acreditate;   

• face publice rezultatele evaluărilor externe;   
• elaborează manuale de evaluare internă a calităţii, diferenţiate potrivit art. 8 

alin. (3) şi le supune aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naționale;   
• elaborează ghiduri de bune practici;   
• publică un raport anual cu privire la propria activitate;   
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• elaborează periodic, cel puţin la fiecare 4 ani, analize de sistem asupra 
calităţii învăţământului preuniversitar din România;   

• elaborează recomandări de îmbunătăţire a calităţii învăţământului 
preuniversitar;   

• elaborează Codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare.   

Serviciul public de recunoastere si echivalare a diplomelor si calificărilor 
profesionale 

Conform legislației in vigoare, în România sunt valabile numai diplomele recunoscute de 
statul român. 

Regimul actelor de studii emise de unitatile si de institutiile de invatamant se stabileste 
prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. 

Serviciul public de învățământ universitar confesional 

Misiunea învăţământului superior este de a genera şi de a transfera cunoaştere către 
societate prin: 

a)formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al 
inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a 
mediului socioeconomic; 

b)cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie 
individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al artelor, 
al literelor, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, 
precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora. 

Calificările dobândite de absolvenţii programelor de studii din învăţământul superior sunt 
atestate prin diplome, prin certificate şi prin alte acte de studii eliberate numai de către 
instituţiile de învăţământ superior acreditate. 

Autonomia universitară dă dreptul comunităţii universitare să îşi stabilească misiunea 
proprie, strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea 
proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane, cu respectarea strictă a legislaţiei în 
vigoare. 
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Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare se exprimă în Carta universitară, 
aprobată de senatul universitar, în concordanţă strictă cu legislaţia în vigoare. 

Autonomia universitară se exercită numai cu condiţia asumării răspunderii publice. 

Serviciul public de management al activităților de cercetare și a proiectelor 
de cercetare-dezvoltare  

Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare are, în principal, următoarele atribuţii în 
domeniu: 

a) elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale; 
b) asigurarea cadrului instituţional pentru aplicarea Strategiei naţionale; 
c) coordonarea la nivel naţional a politicilor guvernamentale; 
d) stimularea, susţinerea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţii de cercetare-
dezvoltare. 

Serviciul public de gestionare a sistemului de indicatori statistici de referință 
pentru învățământul superior 

Ministerul Educaţiei Naționale are atribuţii de verificare şi gestionare a sistemului de 
indicatori statistici de referinţă pentru învăţământul superior şi bazele de date 
corespunzătoare pentru monitorizarea şi prognozarea evoluţiei învăţământului superior în 
raport cu piaţa muncii. 

Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior are ca atribuţii 
principale elaborarea şi actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a 
învăţământului superior şi prognoza evoluţiei acestuia în raport cu dinamica pieţei 
muncii. Acest consiliu publică anual datele corespunzătoare acestor indicatori. 

Ministerul Educaţiei Naționale, denumit în continuare MEN, publică anual sistemul de 
indicatori, prin consultarea CNSPIS.  
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Serviciul public de gestionare a cadrului național al calificărilor 

Autoritatea Naţională pentru Calificări coordonează autorizarea furnizorilor de formare 
profesională continuă la nivel naţional, coordonează sistemul de asigurare a calităţii în 
formarea profesională continuă şi activităţile comitetelor sectoriale. Autoritatea 
Naţională pentru Calificări mai are următoarele atribuţii: 

• elaborează, implementează şi actualizează Cadrul naţional al calificărilor, precum 
şi Registrul naţional al calificărilor; 

• asigură compatibilitatea sistemului naţional al calificărilor cu celelalte sisteme de 
calificări existente la nivel european şi internaţional; 

• propune Ministerului Educaţiei Naționale elemente de politici şi de strategii 
naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la 
dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulţilor; 

• coordonează şi controlează la nivel naţional elaborarea standardelor ocupaţionale 
şi a standardelor de pregătire profesională; 

• coordonează asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor; 
• coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare profesionala a 

adulţilor; 
• întocmeşte Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor, 

precum şi Registrul naţional al evaluatorilor de competenţe profesionale; 
• coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale şi 

certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale; 
• participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes naţional în domeniul 

calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor; 
• promovează dialogul social, sprijină şi coordonează activitatea comitetelor 

sectoriale. 
 

Autoritatea Naţională pentru Calificări evaluează şi certifică evaluatorii de competenţe 
profesionale, evaluatorii de evaluatori şi evaluatorii externi. 

Autoritatea Naţională pentru Calificări întocmeşte Registrul naţional al evaluatorilor de 
competenţe profesionale, evaluatorilor de evaluatori şi evaluatorilor externi certificaţi. 

Autoritatea Naţională pentru Calificări acreditează centrele de evaluare şi organismele 
de evaluare, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatorii externi. 
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Serviciul public învățământ de gestionare a formării profesionale a adulților 

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca indeplineste urmatoarele atributii in 
domeniul formarii fortei de munca:  

a) coordoneaza la nivel national activitatea de formare profesionala a persoanelor 
aflate in cautarea unui loc de munca, potrivit legii, pune in aplicare politicile si 
strategiile privind calificarea si recalificarea persoanelor aflate in cautarea unui loc 
de munca;  

b) organizeaza programe de formare profesionala pentru aceste categorii de adulti 
prin centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare profesionala 
autorizati;  

c) atribuie programe de formare profesionala prin incredintare directa, prin selectie 
de oferte sau prin licitatie, in conditiile legii. 

Serviciul public de cercetare și dezvoltare  

Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare are, în principal, următoarele atribuţii în 
domeniu: 

a) elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale; 
b) asigurarea cadrului instituţional pentru aplicarea Strategiei naţionale; 
c) coordonarea la nivel naţional a politicilor guvernamentale; 
d) stimularea, susţinerea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţii de cercetare-
dezvoltare. 

3.10.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de invățământ  
 

Serviciul public de educație timpurie 

Tipurile si modalitatile de finantare a serviciilor de educatie timpurie anteprescolara se 
reglementeaza prin hotarare a Guvernului (HG 1252/2012. Finantarea din resurse publice 
se poate acorda numai furnizorilor de servicii de educatie timpurie acreditati, de stat sau 
privati. 

Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii, în limitele costului standard per 

preşcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
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Serviciile de educatie timpurie anteprescolara oferite in cadrul unitatilor publice de tip 
creșe, grădinițe, centre de zi de stat sunt gratuite. 

Finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, particular şi confesional se asigură din 
fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii. 

Finanţarea unităţilor de educaţie antepreşcolară organizate în sistem public, se 
realizează din următoarele surse:   

a) bugete locale, pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru personalul 
didactic şi nedidactic şi a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a creşei, 
inclusiv pentru grupele/structurile din grădiniţe şi centre de zi;   

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;   
c) contribuţii lunare ale părinţilor/reprezentanţilor legali, stabilite conform 

prezentei metodologii;   
d) donaţii;   
e) sponsorizări;   
f) alte surse legal constituite. 

 

 

Serviciul public de învățământ primar 

Finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, particular şi confesional se asigură din 
fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii. 

Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde finanţarea de bază, 
finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară. 

Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din 

învăţământul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional 

acreditat, pentru elevii din învăţământul postliceal de stat, precum şi, după caz, pentru 

beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul naţional de bacalaureat. Finanţarea 

de bază se face în limitele costului standard per elev/preşcolar, conform metodologiei 

elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

În învăţământul preuniversitar particular, taxele de şcolarizare se stabilesc de consiliul 
de administraţie al fiecărei instituţii sau unităţi de învăţământ, în condiţiile legii. 
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Finanţarea învăţământului preuniversitar particular şi confesional acreditat se face din 

taxe, din fonduri publice, în cazul învăţământului preşcolar şi al celui obligatoriu, 

precum şi din alte surse, potrivit legii. 

Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi 
complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de învăţământ 
la nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale. 

Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli, în 

funcţie de care se calculează costul standard per elev/preşcolar: 
a)cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, 

stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora; 
b)cheltuieli cu pregătirea profesională; 
c)cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor; 
d)cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această 
destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli: 

a)investiţii, reparaţii capitale, consolidări; 
b)subvenţii pentru internate şi cantine; 
c)cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; 
d)cheltuieli cu bursele elevilor; 
e)cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1); 
f)cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar,  

conform legii; 
g)cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din  

învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează 
gratuit; 

h)cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate 
în cadrul sistemului de învăţământ; 
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i)cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul 
angajat, preşcolari şi elevi; 

j)gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
k)cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale. 
l)alte cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor, care nu fac parte din finanţarea 

de bază. 

Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării 
suplimentare, după promovarea concursului, directorul încheie contract de management 
administrativ-financiar cu primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază 
teritorială se află unitatea de învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean, 
pentru unităţile de învăţământ special.  

Resursele financiare provenind din bugetul de stat ca sume defalcate din TVA sunt 
alocate unităților de învățământ prin bugetele locale pe baza costului standard per elev. 

Serviciul public de învățământ secundar inferior (gimnazial) 

Finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, particular şi confesional se asigură din 
fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii. 

Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde finanţarea de bază, 
finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară. 

Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din 

învăţământul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional 

acreditat, pentru elevii din învăţământul postliceal de stat, precum şi, după caz, pentru 

beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul naţional de bacalaureat. Finanţarea 

de bază se face în limitele costului standard per elev/preşcolar, conform metodologiei 

elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

În învăţământul preuniversitar particular, taxele de şcolarizare se stabilesc de consiliul 
de administraţie al fiecărei instituţii sau unităţi de învăţământ, în condiţiile legii. 
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Finanţarea învăţământului preuniversitar particular şi confesional acreditat se face din 
taxe, din fonduri publice, în cazul învăţământului preşcolar şi al celui obligatoriu, 
precum şi din alte surse, potrivit legii. 

Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi 
complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de învăţământ 
la nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale. 

Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli, în 

funcţie de care se calculează costul standard per elev/preşcolar: 
a)cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, 

stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora; 
b)cheltuieli cu pregătirea profesională; 
c)cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor; 
d)cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

 
Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această 
destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli: 

a)investiţii, reparaţii capitale, consolidări; 
b)subvenţii pentru internate şi cantine; 
c)cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; 
d)cheltuieli cu bursele elevilor; 
e)cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1); 
f)cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, 

conform legii; 
g)cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din 

învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează 
gratuit; 

h)cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare 
organizate în cadrul sistemului de învăţământ; 
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i)cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul 
angajat, preşcolari şi elevi; 

j)gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
k)cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale. 
l)alte cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor, care nu fac parte din finanţarea 

de bază. 
 

Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării 
suplimentare, după promovarea concursului, directorul încheie contract de management 
administrativ-financiar cu primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază 
teritorială se află unitatea de învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean, 
pentru unităţile de învăţământ special.  

Resursele financiare provenind din bugetul de stat ca sume defalcate din TVA sunt 
alocate unităților de învățământ prin bugetele locale pe baza costului standard per elev. 

Serviciul public de învățământ secundar superior 

Finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, particular şi confesional se asigură din 
fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii. 

Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde finanţarea de bază, 
finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară. 

Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din 

învăţământul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional 
acreditat, pentru elevii din învăţământul postliceal de stat, precum şi, după caz, pentru 

beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul naţional de bacalaureat. Finanţarea 

de bază se face în limitele costului standard per elev/preşcolar, conform metodologiei 
elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Statul subventioneaza toate costurile aferente frecventarii liceului pentru elevii 
provenind din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum si pentru cei care 
frecveneaza invatamantul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de pregatire 
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practica. Modalitatea de subventionare si criteriile de acordare a subventiei sestabilesc 
prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei Nationale. 

În învăţământul preuniversitar particular, taxele de şcolarizare se stabilesc de consiliul 
de administraţie al fiecărei instituţii sau unităţi de învăţământ, în condiţiile legii. 

Finanţarea învăţământului preuniversitar particular şi confesional acreditat se face din 
taxe, din fonduri publice, îh cazul învăţământului preşcolar şi al celui obligatoriu, 

precum şi din alte surse, potrivit legii. 

Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi 
complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de învăţământ 
la nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale. 

Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli, în 

funcţie de care se calculează costul standard per elev/preşcolar: 
a)cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în 

bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora; 
b)cheltuieli cu pregătirea profesională; 
c)cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor; 
d)cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

 
Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această 
destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli: 

a)investiţii, reparaţii capitale, consolidări; 
b)subvenţii pentru internate şi cantine; 
c)cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; 
d)cheltuieli cu bursele elevilor; 
e)cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1); 
f)cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform 

legii; 
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g)cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din 
învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează 
gratuit; 

h)cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare 
organizate în cadrul sistemului de învăţământ; 

i)cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul 
angajat, preşcolari şi elevi; 

j)gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
k)cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale; 
l)alte cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor, care nu fac parte din finanţarea de bază. 
 

Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării 
suplimentare, după promovarea concursului, directorul încheie contract de management 
administrativ-financiar cu primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază 
teritorială se află unitatea de învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean, 
pentru unităţile de învăţământ special.  

Resursele financiare provenind din bugetul de stat ca sume defalcate din TVA sunt 
alocate unităților de învățământ prin bugetele locale pe baza costului standard per elev. 

Serviciul public de învățământ de tip A doua șansă 

Finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, particular şi confesional se asigură din 
fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii. 

Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde finanţarea de bază, 
finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară. 

Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din 

învăţământul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional 

acreditat, pentru elevii din învăţământul postliceal de stat, precum şi, după caz, pentru 

beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul naţional de bacalaureat. Finanţarea 

de bază se face în limitele costului standard per elev/preşcolar, conform metodologiei 

elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
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Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării 
suplimentare, după promovarea concursului, directorul încheie contract de management 
administrativ-financiar cu primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază 
teritorială se află unitatea de învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean, 
pentru unităţile de învăţământ special.  

Resursele financiare provenind din bugetul de stat ca sume defalcate din TVA sunt 
alocate unităților de învățământ prin bugetele locale pe baza costului standard per elev. 

 

Serviciul public de învățământ terțiar nonuniversitar (postliceal) 

Invatamantul postliceal face parte din invatamantul profesional si tehnic si este partial 
subventionat de stat. 

Scolarizarea in invatamantul postliceal de stat, organizat in conformitate cu prevederile 
Legii educației naționale, se finanteaza prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-
teritoriale, din sumele defalcate din venituri ale bugetului de stat si din venituri ale 
bugetelor locale. Scolarizarea poate sa fie finantata si de catre solicitanti, persoane 
fizice sau juridice, prin contract incheiat cu unitatea de invatamant care asigura 
scolarizarea. Statul sustine si stimuleaza, inclusiv financiar, programe de studiu pentru 
invatamantul post liceal, in parteneriat public-privat. 

 

Serviciul public de învățământ vocațional și tehnologic 

Finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, particular şi confesional se asigură din 
fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii. 

Ministerul Educaţiei Naționale are drept de iniţiativă în domeniile politicii financiare şi 
resurselor umane din domeniul educaţiei şi colaborează cu alte ministere, cu autorităţi 
locale, structuri asociative reprezentative ale autorităţilor administraţiei publice locale, 
cu asociaţii reprezentative ale părinţilor, asociaţii reprezentative profesionale ale 
cadrelor didactice, precum şi cu sindicatele reprezentative. 
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Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi 
complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

Ministerul Educatiei Naționale colaboreaza cu institutii, cu organizatii si cu alte persoane 
juridice, respectiv cu persoane fizice pentru asigurarea resurselor financiare si materiale 
necesare desfasurarii, in bune conditii, a invatamantului de arta si invatamantului sportiv 
integrat si suplimentar, precum si acompetitiilor artistice si sportive de nivel regional si 
national. 

Resursele financiare provenind din bugetul de stat ca sume defalcate din TVA sunt 
alocate unităților de învățământ prin bugetele locale pe baza costului standard per elev. 

 
Serviciul public de învățământ preuniversitar confesional  

Invatamantul particular si confesional se organizeaza conform  
principiului nonprofit in unitati de invatamant preuniversitar, la toate nivelurile si 
formele, conform legislatiei in vigoare. 

Unitatile de invatamant preuniversitar particular si confesional acreditate sunt sprijinite 
de stat, conditiile fiind stabilite prin hotarare a Guvernului. 

Statul asigura finantarea de baza pentru toti prescolarii si pentru toti elevii din 
invatamantul primar, gimnazial, profesional si liceal de stat, particular sau confesional 
acreditat, pentru elevii din invatamantul postliceal de stat, precum si, dupa caz, pentru 
beneficiarii cursurilor de pregatire pentru examenul national de bacalaureat. Finantarea 
de baza se face in limitele costului standard per elev/prescolar, conform metodologiei 
elaborate de Ministerul Educatiei Nationale. 

Finantarea invatamantului preuniversitar de stat, particular si confesional se asigura din 
fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii. 

Finantarea invatamantului preuniversitar particular si confesional acreditat se face din 
taxe, din fonduri publice, in cazul invatamantului prescolar si al celui obligatoriu, 
precum si din alte surse, potrivit legii. 
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Serviciul public de învățământ special și special integrat 

Învăţământul special şi special integrat este gratuit şi este organizat, de regulă, ca 
învăţământ cu frecvenţă. În funcţie de necesităţile locale, acesta se poate organiza şi 
sub alte forme, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Finanţarea se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin 
bugetele locale ale consiliilor locale/consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, prin instituţia care furnizează servicii de şcolarizare,indiferent de locul de 
domiciliu al elevilor. 

Finanţarea de bază se face în limitele costului standard per elev/preşcolar, conform 

metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Serviciul public de evaluare și orientare școlară și profesională 

Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare se 
asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Educaţiei Naționale. 

Veniturile proprii ale Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare provin din tarife 
percepute pentru activităţi de: evaluarea manualelor şcolare, elaborarea de publicaţii, 
cărţi şi broşuri, consultanţă pentru elaborarea de proiecte în domeniul educaţiei, 
consultanţă pentru elaborarea de proiecte finanţate din fonduri UE pentru ţări din Asia şi 
Africa. 

Serviciul public de învățământ pentru copii și tinerii capabili de performanțe 
înalte 

Resursele umane, curriculare, informaţionale, materiale şi financiare pentru susţinerea 
copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte se asigură de unităţile de învăţământ 
şi de inspectoratele şcolare, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul 
Educaţiei Naționale. 
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Întreaga activitate referitoare la pregătirea şi dezvoltarea aptitudinilor copiilor şi 
tinerilor capabili de performanţe înalte, precum şi procurarea bazei materiale sunt 
finanţate potrivit legislaţiei în vigoare privind învăţământul preuniversitar de stat. 

Centrul de excelenţă poate fi finanţat şi din sponsorizări şi donaţii, conform legislaţiei în 
vigoare. 

 

Serviciul public învățământ în cadrul Programului „Școala după școală” 

Statul poate finanţa programul "Şcoala după şcoală" pentru copiii şi elevii din grupurile 
dezavantajate, potrivit legii. 

Finanțarea programului se poate face:  
a) din bugetul autorităților locale;  
b) din programe finanțate din fonduri europene sau naționale; 
c) din activități școlare și extrașcolare, donații, sponsorizări dedicate, prin 

suportul financiar al părinților, al organizaţiilor neguvernamentale etc. cu 
respectarea legislației în vigoare; 

d) din bugetul de stat din care se poate sprijini financiar Programul SDS pentru 
elevii proveniți din grupurile dezavantajate, potrivit legii. 

 

Serviciul public învățământ preuniversitar alternativ 

Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din 
învățământul alternativ  preprimar, primar, gimnazial, profesional și liceal de stat și 
particular acreditat. Finanțarea de bază se face în limitele costului standard per 
elev/preșcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale. 

Finanțarea complementară și finanțarea suplimentară a unităților de învățământ 
preuniversitar alternativ se asigură conform Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Finanțarea de bază și finanțarea complementară se realizează pe baza contractului de 
management, încheiat conform prevederilor art. 106 din Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale, cu modificările și completările ulterioare. 
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În învățământul preuniversitar alternativ particular, taxele de școlarizare se stabilesc de 
consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, în condițiile legii. 

Consiliile județene/consiliile locale pot aloca, prin hotărâri proprii, fonduri în vederea 
finanțării organizațiilor neguvernamentale care sunt declarate de utilitate publică și care 
organizează activitate în cadrul unităților de învățământ preuniversitar alternativ 
particulare. 
Unitățile de învățământ preuniversitar alternative particulare acreditate sunt sprijinite 
de către stat, în condițiile prevăzute la art. 60 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
Serviciul public de gestionare a bibliotecilor școlare, a centrelor de 
documentare și informare și a resurselor școlare digitale” 

Finanţarea bibliotecilor şcolare se face din bugetul anual al instituţiilor de învăţământ de 
stat sau privat în cadrul cărora funcţionează. 

Parte integrantă a unităţii de învăţământ, CDI beneficiază de toate tipurile de finanţare  
conform prevederilor legale. 

CDI poate beneficia de resursele financiare obţinute de unitatea de învăţământ din 
sponsorizări, din partea unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii, societăţi 
sau a  
unor instituţii cu respectarea prevederilor legale învigoare. 
Biblioteca şcolară, ca parte integrantă a unităţii de învăţământ, beneficiază de finanţare 
conform legii. 

Alte surse de finanţare ale bibliotecii şcolare pot fi obţinute de unitatea de învăţământ 
din sponsorizări din partea unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii, 
societăţi sau unor instituţii cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 
Serviciul public învățământ în cadrul palatelor și cluburilor copiilor și în 
cadrul cluburilor sportive școlare 

Palatele/Cluburile copiilor şi structurile acestora existente sunt finanţate de la bugetul 
de stat, de către Ministerul Educaţiei Naționale prin intermediul inspectoratelor şcolare 
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judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 

Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti este finanţat direct de Ministerul Educaţiei 
Naționale. Cluburile sportive scolare pot sa fie finantate si de autoritatile administratiei 
publice locale. 

Preşcolarii şi elevii au acces liber şi gratuit la activităţile organizate în palatele şi 
cluburile copiilor. Pentru unele activităţi se pot percepe taxe, în condiţiile legii. 

 

Serviciul public gestionare a programelor extrașcolare 

Finanţarea unităţilor şi instituţiilor de stat sau private acreditate care desfăşoară 
activitate educativă extraşcolară se realizează în conformitate cu procedurile proprii şi 
metodologiile specifice elaborate în baza prevederilor legale în vigoare.  

Unităţile şi instituţiile de stat sau private acreditate în care se desfăşoară activităţi 
educative extraşcolare pot obţine venituri proprii din activităţi specifice, conform 
prevederilor legale în vigoare.  

Serviciul public de inspecție școlară 

Finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, particular şi confesional se asigură din 
fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii. 

 

Serviciul public de gestionare a programelor sociale de sprijin pentru 
incluziune socială și acces la educație 

Asistenţa socială se finanţează din fonduri alocate de la bugetul de stat, de la bugetele 
locale, din donaţii, sponsorizări sau din alte contribuţii din partea unor persoane fizice 
ori juridice, din ţară şi din străinătate, din contribuţii ale beneficiarilor, precum şi din 
alte surse, cu respectarea legislaţiei în domeniu şi în limita resurselor financiare 
disponibile. 
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Serviciul public de evaluare și examinare în învățământul preuniversitar 

Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare se 
asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Educaţiei Naționale. 

Veniturile proprii ale Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare provin din tarife 
percepute pentru activităţi de: evaluarea manualelor şcolare, elaborarea de publicaţii, 
cărţi şi broşuri, consultanţă pentru elaborarea de proiecte în domeniul educaţiei, 
consultanţă pentru elaborarea de proiecte finanţate din fonduri UE pentru ţări din Asia şi 
Africa.  

Serviciul public de autorizare de funcționare provizorie, acreditare și de 
evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar 

Finanţarea ARACIP se face din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat acordate 
prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.   

Veniturile proprii ale ARACIP provin din:   
   a) venituri obţinute pe bază de contract încheiat cu Ministerul Educaţiei Naționale 

pentru evaluarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar;   
   b) perceperea unor tarife de autorizare, acreditare şi evaluare periodică, 

aprobate prin hotărâre a Guvernului;   
   c) fonduri externe nerambursabile obţinute prin participarea la programe 

internaţionale;   
   d) donaţii, sponsorizări, alte surse legal constituite. 

 

 

Serviciul public de gestionare a activităților din domeniul spațial 

Finantarea cheltuielilor de functionare a Agentiei Spatiale Romane se asigura din venituri 
extrabugetare constituite pe baza urmatoarelor surse: 
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a) contracte de consultanta-management cu institutiile de cercetare, universitare 
si agentii economici care desfasoara activitati in domeniul spatial si care 
solicita Agentia Spatiala Romana in acest sens; 

b) contracte de cercetare-dezvoltare pe care Agentia Spatiala Romana le incheie 
cu Ministerul Cercetarii si Inovării precum si cu alti ordonatori de credite si 
agenti economici, pe care le executa prin centre si colective anume 
constituite; 

c) contracte de participare la programe de cercetare-dezvoltare internationale; 
d) taxe si tarife pentru prestarile de servicii educationale, de consultanta, 

precizate prin lege; 
e) sponsorizari si donatii din partea unor agenti economici interni si externi; 
f) alte surse conform legii. 

Serviciul public de formare continua a personalului didactic si didactic 
auxiliar din invatamantul preuniversitar 

Ministerul Educaţiei Naționale are drept de iniţiativă în domeniile politicii financiare şi a 
resurselor umane din domeniul educaţiei şi colaborează cu alte ministere, cu autorităţi 
locale, structuri asociative reprezentative ale autorităţilor administraţiei publice locale, 
cu asociaţii reprezentative ale părinţilor, asociaţii reprezentative profesionale ale 
cadrelor didactice, precum şi cu sindicatele reprezentative la nivel de ramură 
învăţământ.   

Cheltuielile cu formarea continuă a personalului se asigură din bugetul de stat, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi alte venituri ale bugetului de stat, prin 
bugetele locale, în cadrul finanţării de bază, în conformitate cu prevederile art. 104 alin 
(2) punctul b) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Finanţarea activităţilor de perfecţionare a pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi 
didactice auxiliare, pentru implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Educaţiei 
Naționale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, 
în conformitate cu prevederile art. 111 alin (1) punctul e) din Legea nr. 1/2011 a 
educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare. 

Finanţarea cheltuielilor privind inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, palatele 
şi cluburile copiilor şi elevilor, cluburile sportive şcoalare, se asigură din bugetul de stat, 
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prin bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, în conformitate cu prevederile art. 111 alin 
(2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările 
ulterioare. 
În cazul Palatului Naţional al Copiilor, M.E.N. va include sumele pentru 
formarea/perfecţionarea personalului didactic din PNC în bugetul alocat acestei unităţi 
de învăţământ, menţionând destinaţia acestora. 

Finanţarea învăţării pe tot parcursul vieţii se realizează prin fonduri publice şi private pe 
baza parteneriatului public-privat, prin finanţare şi cofinanţare din partea angajatorilor, 
organizaţiilor nonguvernamentale, prin fonduri nerambursabile din programe europene, 
prin conturi de educaţie permanentă şi prin contribuţia beneficiarilor. 

Serviciul public învățământ în cadrul programului de educație permanentă 

Finanţarea învăţării pe tot parcursul vieţii se realizează prin fonduri publice şi private pe 
baza parteneriatului public-privat, prin finanţare şi cofinanţare din partea angajatorilor, 
organizaţiilor nonguvernamentale, prin fonduri nerambursabile din programe europene, 
prin conturi de educaţie permanentă şi prin contribuţia beneficiarilor. 

Finanţarea centrelor comunitare de învăţare permanentă se face din fonduri publice şi 
private, în condiţiile legii. Toate veniturile obţinute de centrele comunitare de învăţare 
permanentă rămân la dispoziţia acestora. 

Serviciul public de învățământ militar preuniversitar 

Finanţarea învăţământului preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională este asigurată de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, ordinii 
publice şi securităţii naţionale din fondurile alocate din bugetul de stat. 

 

Serviciul public de învățământ terțiar universitar 

Instituţiile de învăţământ superior de stat funcţionează ca instituţii finanţate din 
fondurile alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare şi din alte surse, potrivit 
legii. 
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În instituţiile de învăţământ superior de stat, învăţământul este gratuit pentru cifra de 
şcolarizare aprobată anual de Guvern şi cu taxă. Cuantumul taxei este stabilit de către 
senatul universitar, conform legii. 

În instituţiile de învăţământ superior particular, învăţământul este cu taxă. Cuantumul 
taxei este stabilit de către consiliul de administraţie, conform legii. 

Instituţiile de învăţământ superior au autonomie în stabilirea cuantumului taxelor şi au 
obligaţia să le comunice tuturor celor interesaţi, inclusiv pe site-ul universităţii. 

În învăţământul universitar de stat gratuit se pot percepe taxe pentru: depăşirea duratei 
de şcolarizare prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea 
examenelor şi a altor forme de verificare, care depăşesc prevederile planului de 
învăţământ. De asemenea, se pot percepe taxe şi pentru activităţi neincluse în planul de 
învăţământ, conform metodologiei aprobate de senatul universitar. 

Finanţarea învăţământului superior de stat se asigură din fonduri publice. 

Toate resursele de finanţare ale universităţilor de stat sunt venituri proprii. 

Statul poate sprijini învăţământul superior particular acreditat. 

Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare pot primi donaţii din ţară şi din 
străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Serviciul public de învățământ superior militar și învățământ de informații, 
de ordine publică și de securitate națională  

Învăţământul universitar de stat este gratuit pentru cifra de şcolarizare aprobată anual 
de Guvern şi cu taxă, în condiţiile legii. 

Finanţarea învăţământului superior de stat se asigură din fonduri publice, în concordanţă 
cu următoarele cerinţe: 

a)considerarea dezvoltării învăţământului superior ca responsabilitate publică şi a 
învăţământului, în general, ca prioritate naţională; 

b)asigurarea calităţii învăţământului superior la nivelul standardelor din Spaţiul 
European al învăţământului Superior pentru pregătirea resurselor umane şi 
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dezvoltarea personală ca cetăţeni ai unei societăţi democratice bazate pe 
cunoaştere; 

c)profesionalizarea resurselor umane în concordanţă cu diversificarea pieţei 
muncii; 

d)dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice 
universitare pentru integrarea la vârf în viaţa ştiinţifică mondială. 

Serviciul public privind asigurarea calității educației 

ARACIS se finanţează integral din venituri proprii.   
 

Veniturile proprii ale ARACIS provin din:   
   a) venituri din contracte de prestări de servicii pentru evaluarea calităţii, încheiate 

inclusiv cu Ministerul Educaţiei Naționale;   
   b) tarife de autorizare şi acreditare a instituţiilor de învăţământ superior pe 

programe de studiu, propuse de ARACIS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului;   
c) tarife de evaluare externă a calităţii, stabilite de ARACIS şi aprobate prin 

hotărâre a Guvernului;   
d) fonduri externe nerambursabile, obţinute prin participarea la programe 

internaţionale, donaţii, sponsorizări, alte surse legal constituite. 

Finanţarea ARACIP se face din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat acordate 
prin bugetul Ministerului Educaţiei Naționale; 

Veniturile proprii ale ARACIP provin din:   
   a) venituri obţinute pe bază de contract încheiat cu Ministerul Educaţiei Naționale 

pentru evaluarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar;   
   b) perceperea unor tarife de autorizare, acreditare şi evaluare periodică, aprobate 

prin hotărâre a Guvernului;   
 c) fonduri externe nerambursabile obţinute prin participarea la programe 

internaţionale;   
   d) donaţii, sponsorizări, alte surse legal constituite.   

 



 
 

552 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Serviciul public de recunoastere si echivalare a diplomelor si calificărilor 
profesionale 

Activitatea de vizare, recunoaştere şi echivalare a actelor de studii se organizează ca 
activitate finanţată din venituri extrabugetare. 

Pentru prestarea serviciilor de recunoaștere și echivalare a diplomelor, Ministerul 
Educaţiei Naţionale încasează sume calculate pe baza tarifelor stabilite prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale, în condiţiile legii.  

Serviciul public de învățământ universitar confesional 

Instituţiile de învăţământ superior de stat funcţionează ca instituţii finanţate din 
fondurile alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare şi din alte surse, potrivit 
legii. 

În instituţiile de învăţământ superior de stat, învăţământul este gratuit pentru cifra de 
şcolarizare aprobată anual de Guvern şi cu taxă. Cuantumul taxei este stabilit de către 
senatul universitar, conform legii. 

În instituţiile de învăţământ superior particular, învăţământul este cu taxă. Cuantumul 
taxei este stabilit de către consiliul de administraţie, conform legii. 

Instituţiile de învăţământ superior au autonomie în stabilirea cuantumului taxelor şi au 
obligaţia să le comunice tuturor celor interesaţi, inclusiv pe site-ul universităţii. 

Serviciul public de management al activităților de cercetare și a proiectelor 
de cercetare-dezvoltare  

Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare desfăşurată de unităţile şi instituţiile 
din cadrul sistemului naţional de cercetare se constituie din: 

a) fonduri de la bugetul de stat; 
b) fonduri atrase de la agenţi economici; 
c) fonduri provenite din cooperări internaţionale; 
d) alte fonduri constituite conform legii. 
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Serviciul public de gestionare a sistemului de indicatori statistici de referință 
pentru învățământul superior 

Resursele materiale şi financiare necesare funcţionării CNSPIS şi organelor de lucru ale 
acestuia sunt asigurate de către M.E.N., prin Unitatea executivă pentru finanţarea 
învăţământului superior, a cercetării, dezvoltării şi inovării (UEFISCDI) sau prin alte 
mijloace legal constituite.  

Administrarea şi gestionarea resurselor destinate activităţilor CNSPIS sunt asigurate de 
UEFISCDI, în conformitate cu hotărârile CNSPIS, în condiţiile legii.  

 

Serviciul public de gestionare a cadrului național al calificărilor 

Finanțarea A.N.C. se asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat. 
Veniturile proprii provin din tarife de evaluare, consutanță, donații, sponsorizări. 

Serviciul public învățământ de gestionare a formării profesionale a adulților 

Statul garantează şi susţine, inclusiv financiar, accesul la educaţie şi formare 
profesională continuă. 

Formarea si evaluarea rezultatelor formarii profesionale a adultilor se finanteaza din 
urmatoarele surse:  

a) fonduri proprii ale angajatorilor;  
b) bugetul asigurarilor pentru somaj;  
c) sponsorizari, donatii, surse externe atrase;  
d) taxe de la persoanele participante la programele de formare profesionala. 

 

Serviciul public de cercetare și dezvoltare  

Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare desfăşurată de unităţile şi instituţiile 
din cadrul sistemului naţional de cercetare se constituie din: 

a) fonduri de la bugetul de stat; 
b) fonduri atrase de la agenţi economici; 



 
 

554 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

c) fonduri provenite din cooperări internaţionale; 
d) alte fonduri constituite conform legii. 

3.10.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

Serviciul public de educație timpurie 

Serviciul public de educație timpurie se desfășoară sub autoritatea statului prin 
Ministerul Educației Naționale. Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar 
se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor școlare.  

Rețeaua școlară a unităților de învățământ se dă publicității la începutul fiecărui an, 
pentru anul școlar următor. Cifra de școlarizare pentru învățământul de stat se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, cu cel puțin 6 luni înainte de începerea anului școlar (art. 61, 
alin. (5) din Legea nr. 1/2011), ținând seama de dispozițile Ordinului ministrului 
educației naționale nr. 5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea 
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 
preșcolar și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea 
avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar 
pentru anul școlar 2017-2018. 

Asigurarea personalului didactic necesar desfăşurării educaţiei antepreşcolare se face de 
către autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu inspectoratele şcolare, cu 
respectarea standardelor de calitate şi a legislaţiei în vigoare. 

Autoritățile administratiei publice locale asigura, in conditiile legii, buna desfasurare a 
invatamantului preuniversitar in localitatile in care acestea isi exercita autoritatea. (art. 
20 alin. (1) din Legea nr. 1/2011), clădirile și terenurile unităților respective fiind 
proprietate publică. 

Asigurarea personalului didactic necesar desfăşurării educaţiei antepreşcolare se face de 
către autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu inspectoratele şcolare, cu 
respectarea standardelor de calitate şi a legislaţiei în vigoare. 
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Din bugetele locale, se acoperă cheltuielile de personal pentru personalul didactic şi 
nedidactic şi a cheltuielile de organizare şi funcţionare a creşei, inclusiv pentru 
grupele/structurile din grădiniţe şi centre de zi. 

In invatamantul preuniversitar de stat, posturile didactice/catedrele vacante si rezervate 
se ocupa prin concurs national organizat de inspectoratul scolar, conform unei 
metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, cu consultarea 
partenerilor de dialog social, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale si 
publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la data de 15 noiembrie a 
fiecarui an.(art. 89 alin. (1) din Legea nr. 1/2011). 

Terenurile si cladirile unitatilor de educatie timpurie fac parte din domeniul public local 
si sunt administrate de catre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale 
sunt de drept proprietatea acestora si sunt administrate de catre consiliile  de 
administratie, conform legislatiei in vigoare. (art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011). 

Serviciul public de învățământ primar 

Serviciul public de învățământ primar se desfășoară sub autoritatea statului prin 
Ministerul Educației Naționale. Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar 
se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor școlare.  

Rețeaua școlară a unităților de învățământ se dă publicității la începutul fiecărui an, 
pentru anul școlar următor. Cifra de școlarizare pentru învățământul de stat se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, cu cel puțin 6 luni înainte de începerea anului școlar (art. 61, 
alin. (5) din Legea nr. 1/2011), ținând seama de dispozițile Ordinului ministrului 
educației naționale nr. 5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea 
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 
preșcolar și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea 
avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar 
pentru anul școlar 2017-2018. 

În vederea asigurării calității educației și a optimizării gestionăriii resurselor, unitățile de 
învățământ și autoritățile administrației publice locale pot decide înființarea consorților 
școlare (art. 62 alin. (1) din Legea nr. 1/2011). 
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Pentru asigurarea accesului egal la educatie si formare profesionala, autoritatile 
administratiei publice locale, in baza avizului conform al inspectoratelor scolare, aproba 
organizarea, functionarea si, dupa caz, dizolvarea unor structuri de invatamant, fara 
personalitate juridica - ca partiale unei unitati de invatamant cu personalitate juridica – 
si subordonate aceluiasi ordonator principal de credite, in conditiile legii (art. 19 alin. (4) 
din Legea nr. 1/2011). 

Prin contractul de management administrativ-financiar încheiat de directorul unității 
școlare cu primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află 
unitatea de învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean, pentru unităţile 
de învăţământ special, se asigură finanţarea de bază, finanțarea complementară şi 
finanţarea suplimentară.  

Autoritatile administratiei publice locale asigura, in conditiile legii, buna desfasurare a 
invatamantului preuniversitar in localitatile in care acestea isi exercita autoritatea (art. 
20 alin. (1) din Legea nr. 1/2011). 

Terenurile si cladirile unitatilor de educație timpurie, de invatamant prescolar, scolilor 
primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul 
acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de 
catre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept 
proprietatea acestora si sunt administrate de catre consiliile  de administratie, conform 
legislatiei in vigoare (art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011). 

Serviciul public de învățământ secundar inferior (gimnazial) 

Serviciul public de învățământ secundar inferior se desfășoară sub autoritatea statului 
prin Ministerul Educației Naționale. Rețeaua școlară a unităților de învățământ 
preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul 
conform al inspectoratelor școlare.  

Rețeaua școlară a unităților de învățământ se dă publicității la începutul fiecărui an, 
pentru anul școlar următor. Cifra de școlarizare pentru învățământul de stat se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, cu cel puțin 6 luni înainte de începerea anului școlar (art. 61, 
alin. (5) din Legea nr. 1/2011), ținând seama de dispozițile Ordinului ministrului 
educației naționale nr. 5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea 
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 
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preșcolar și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea 
avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar 
pentru anul școlar 2017-2018. 

În vederea asigurării calității educației și a optimizării gestionăriii resurselor, unitățile de 
învățământ și autoritățile administrației publice locale pot decide înființarea consorților 
școlare (art. 62 alin. (1) din Legea nr. 1/2011). 

Pentru asigurarea accesului egal la educatie si formare profesionala, autoritatile 
administratiei publice locale, in baza avizului conform al inspectoratelor scolare, aproba 
organizarea, functionarea si, dupa caz, dizolvarea unor structuri de invatamant, fara 
personalitate juridica - ca partiale unei unitati de invatamant cu personalitate juridica – 
și subordonate aceluiasi ordonator principal de credite, in conditiile legii (art. 19 alin. (4) 
din Legea nr. 1/2011). 

 
Autoritatile administratiei publice locale asigura, in conditiile legii, buna desfasurare a 
invatamantului preuniversitar in localitatile in care acestea isi exercita autoritatea (art. 
20 alin. (1) din Legea nr. 1/2011). 

Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării 
suplimentare, după promovarea concursului, directorul unității de învățământ încheie 
contract de management administrativ-financiar cu primarul unităţii administrativ-
teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ.  

Terenurile si cladirile unitatilor de educație timpurie, de invatamant prescolar, scolilor 
primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul 
acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de 
catre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept 
proprietatea acestora si sunt administrate de catre consiliile  de administratie, conform 
legislatiei in vigoare (art. 112, alin. (2) din Legea nr. 1/2011). 

 
 

Serviciul public de învățământ secundar superior 

Serviciul public de învățământ secundar superior se desfășoară sub autoritatea statului 
prin Ministerul Educației Naționale. Rețeaua școlară a unităților de învățământ 
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preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul 
conform al inspectoratelor școlare.  

Rețeaua școlară a unităților de învățământ se dă publicității la începutul fiecărui an, 
pentru anul școlar următor. Cifra de școlarizare pentru învățământul de stat se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, cu cel puțin 6 luni înainte de începerea anului școlar (art. 61, 
alin. (5) din Legea nr. 1/2011), ținând seama de dispozițile Ordinului ministrului 
educației naționale nr. 5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea 
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 
preșcolar și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea 
avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar 
pentru anul școlar 2017-2018. 

Pentru asigurarea accesului egal la educatie si formare profesionala, autoritatile 
administratiei publice locale, in baza avizului conform al inspectoratelor scolare, aproba 
organizarea, functionarea si, dupa caz, dizolvarea unor structuri de invatamant, fara 
personalitate juridica - ca partiale unei unitati de invatamant cu personalitate juridica – 
si subordonate aceluiasi ordonator principal de credite, in conditiile legii (art. 19 alin. (4) 
din Legea nr. 1/2011). 

 
Autoritatile administratiei publice locale asigura, in conditiile legii, buna desfasurare a 
invatamantului preuniversitar in localitatile in care acestea isi exercita autoritatea (art. 
20 alin. (1) din Legea nr. 1/2011). 

Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării 
suplimentare, după promovarea concursului, directorul unității de învățământ încheie 
contract de management administrativ-financiar cu primarul unităţii administrativ-
teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ. 

Terenurile si cladirile unitatilor de educație timpurie, de invatamant prescolar, scolilor 
primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul 
acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de 
catre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept 
proprietatea acestora si sunt administrate de catre consiliile  de administratie, conform 
legislatiei in vigoare ( art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011). 
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Serviciul public de învățământ de tip A doua șansă 

Serviciul public de învățământ primar se desfășoară sub autoritatea statului prin 
Ministerul Educației Naționale. Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar 
se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor școlare.  

Rețeaua școlară a unităților de învățământ se dă publicității la începutul fiecărui an, 
pentru anul școlar următor. Cifra de școlarizare pentru învățământul de stat se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, cu cel puțin 6 luni înainte de începerea anului școlar (art. 61 
alin. (5) din Legea nr. 1/2011), ținând seama de dispozițile Ordinului ministrului 
educației naționale nr. 5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea 
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 
preșcolar și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea 
avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar 
pentru anul școlar 2017-2018. 

Autoritatile administratiei publice locale asigura, in conditiile legii, buna desfasurare a 
invatamantului preuniversitar in localitatile in care acestea isi exercita autoritatea (art. 
20 alin. (1) din Legea nr. 1/2011). 

Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării 
suplimentare, după promovarea concursului, directorul unității de învățământ încheie 
contract de management administrativ-financiar cu primarul unităţii administrativ-
teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ. 

Terenurile si cladirile unitatilor de educație timpurie, de invatamant prescolar, scolilor 
primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul 
acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de 
catre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept 
proprietatea acestora si sunt administrate de catre consiliile  de administratie, conform 
legislatiei in vigoare (art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011). 
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Serviciul public de învățământ terțiar nonuniversitar (postliceal) 

Serviciul public de învățământ terțiar nonuniversitar (postliceal) se desfășoară sub 
autoritatea statului prin Ministerul Educației Naționale. Rețeaua școlară a unităților de 
învățământ preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice 
locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare.  

Rețeaua școlară a unităților de învățământ se dă publicității la începutul fiecărui an, 
pentru anul școlar următor. Cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat se 
aproba prin hotarare a Guvernului. Prin exceptie, cifra de scolarizare pentru 
invatamantul postliceal de stat finantat integral de catre solicitanti, persoane fizice sau 
juridice, se aproba, prin decizii, de inspectoratele scolare ori, prin hotarari, de senatele 
universitare si se comunica Ministerului Educatiei Nationale. Incepand cu anul scolar 
2015-2016, cifra de scolarizare si mecanismul de finantare pentru invatamantul 
postliceal, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatamant superior de 
stat, se aproba prin hotararea Guvernului, ținând seama de dispozițile Ordinului 
ministrului educației naționale nr. 5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei pentru 
fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, 
evidența efectivelor de preșcolar și elevi școlarizați în unitățile de învățământ 
particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților 
de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018. 

Pentru asigurarea accesului egal la educatie si formare profesionala, autoritatile 
administratiei publice locale, in baza avizului conform al inspectoratelor scolare, aproba 
organizarea, functionarea si, dupa caz, dizolvarea unor structuri de invatamant, fara 
personalitate juridica - ca partiale unei unitati de invatamant cu personalitate juridica – 
si subordonate aceluiasi ordonator principal de credite, in conditiile legii (art. 19 alin. (4) 
din Legea nr. 1/2011). 

 
Autoritatile administratiei publice locale asigura, in conditiile legii, buna desfasurare a 
invatamantului preuniversitar in localitatile in care acestea isi exercita autoritatea (art. 
20 alin. (1) din Legea nr. 1/2011). 

Terenurile si cladirile unitatilor de educație timpurie, de invatamant prescolar, scolilor 
primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul 
acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de 
catre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept 
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proprietatea acestora si sunt administrate de catre consiliile  de administratie, conform 
legislatiei in vigoare (art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011). 

Serviciul public de învățământ vocațional și tehnologic 

Serviciul public de învățământ vocațional se desfășoară sub autoritatea statului prin 
Ministerul Educației Naționale. Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar 
se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor școlare.  

Rețeaua școlară a unităților de învățământ se dă publicității la începutul fiecărui an, 
pentru anul școlar următor. Cifra de școlarizare pentru învățământul de stat se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, cu cel puțin 6 luni înainte de începerea anului școlar (art. 61 
alin. (5) din Legea nr. 1/2011), ținând seama de dispozițile Ordinului ministrului 
educației naționale nr. 5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea 
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 
preșcolar și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea 
avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar 
pentru anul școlar 2017-2018. 

Operatorii economici care asigură, pe bază de contract cu unităţile de învăţământ, burse 
de şcolarizare, stagii de pregătire practică a elevilor, dotarea spaţiilor de pregătire 
practică sau locuri de muncă pentru absolvenţi pot beneficia de facilităţi fiscale, potrivit 
prevederilor legale. 

Pentru asigurarea accesului egal la educatie si formare profesionala, autoritatile 
administratiei publice locale, in baza avizului conform al inspectoratelor scolare, aproba 
organizarea, functionarea si, dupa caz, dizolvarea unor structuri de invatamant, fara 
personalitate juridica - ca partiale unei unitati de invatamant cu personalitate juridica – 
si subordonate aceluiasi ordonator principal de credite, in conditiile legii (art. 19 alin. (4) 
din Legea nr. 1/2011).  

Autoritatile administratiei publice locale asigura, in conditiile legii, buna desfasurare a 
invatamantului preuniversitar in localitatile in care acestea isi exercita autoritatea (art. 
20 alin. (1) din Legea nr. 1/2011). 

Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării 
suplimentare, după promovarea concursului, directorul unității de învățământ încheie 



 
 

562 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

contract de management administrativ-financiar cu primarul unităţii administrativ-
teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ. 

Terenurile si cladirile unitatilor de educație timpurie, de invatamant prescolar, scolilor 
primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul 
acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de 
catre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept 
proprietatea acestora si sunt administrate de catre consiliile  de administratie, conform 
legislatiei in vigoare (art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011). 

 

Serviciul public de învățământ preuniversitar confesional 

Statul sprijina si coordoneaza invatamantul particular si confesional, in conditiile legii, 
respectand in intregime drepturile acestuia. 

Autorizarea de functionare provizorie, acreditarea si evaluarea periodica a unitatilor de 
invatamant preuniversitar particular si confesional sunt realizate de catre Agentia 
Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, conform legislatiei in 
vigoare. 

Directorii unitatilor de invatamant particular sunt numiti de conducerea persoanei 
juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competenta. Actul de numire se aduce 
la cunostinta inspectoratului scolar pe raza caruia isi desfasoara activitatea unitatea 
respective. 

Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar se 
organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor scolare. 

 

Serviciul public de învățământ special și special integrat 

Copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de 
masă, beneficiază de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, de 
la caz la caz. Organizarea serviciilor de sprijin educaţional se face de către 
CJRAE/CMBRAE şi se reglementează prin metodologii specifice elaborate de Ministerul 
Educaţiei Naționale. 
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Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 
special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, 
beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a 
rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum 
egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire 
gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale 
speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă 
socială şi protecţia copilului. 

Unităţile de învăţământ special pot beneficia de sprijinul instituţiilor de protecţie 
socială, al altor organisme private autorizate, al persoanelor fizice sau juridice din ţară şi 
din străinătate, pentru stimulare, compensare şi pentru reducerea gradului de 
dizabilitate. 

Spaţiile în care clasele/grupele îşi desfăşoară procesul instructiv-educativ şi de 
recuperare sunt asigurate de către spitale, iar dotarea materială necesară asigurării 
calităţii procesului instructive-educativ şi de recuperare este asigurată de I.S.J./I.S.M.B. 

La sfârşitul fiecărui an şcolar, conform protocoalelor încheiate, I.S.J./I.S.M.B. va face o 
evaluare a eficienţei activităţii desfăşurate în grupele/clasele din spitale, cu scopul 
îmbunătăţirii colaborării dintre instituţiile implicate. 

În vederea obţinerii unei calificări şi a integrării în viaţa activă a tinerilor cu cerinţe 
educaţionale speciale, Ministerul Educaţiei Naționale, împreună cu Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale, organizează ateliere protejate. 

La absolvirea învăţământului special, Ministerul Educaţiei Naționale colaborează cu 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi cu alte organisme guvernamentale sau 
nonguvernamentale în vederea integrării în viaţa activă, potrivit calificării obţinute şi în 
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Pentru invatamantul special liceal si special postliceal, reteaua scolara se organizeaza de 
catre consiliul judetean, respectiv de catre consiliile locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti, cu consultarea partenerilor sociali si cu avizul conform al Ministerului 
Educatiei Naționale. 
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Serviciul public de evaluare și orientare școlară și profesională 

Competența derulării serviciului de evaluare și orientare școlară și profesională aparține 
administrației centrale a statului prin Ministerul Educației Naționale și serviciile 
deconcentrate în teritoriu. 

Serviciul public de învățământ pentru copii și tinerii capabili de performanțe 
înalte 

Resursele umane, curriculare, informaţionale, materiale şi financiare pentru susţinerea 
copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte se asigură de unităţile de învăţământ 
şi de inspectoratele şcolare, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul 
Educaţiei Naționale. 

Centrul de excelenţă colaborează în desfăşurarea activităţii sale cu direcţiile de 
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale cu Centrul Naţional de Evaluare şi 
Examinare, cu unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar. 
 

Centrele de excelenţă pot încheia parteneriate între ele sau cu instituţii de învăţământ 
superior, prin care să realizeze schimburi de experienţă. 

Centrul de excelenţă poate realiza proiecte în domeniul identificării, pregătirii, 
stimulării şi valorificării potenţialului şi creativităţii copiilor şi tinerilor capabili de 
performanţe înalte. 

Serviciul public învățământ în cadrul Programului „Școala după școală” 

În parteneriat cu autorităţile publice locale şi cu asociaţiile de părinţi, prin programul 
"Şcoala după şcoală", se oferă activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru 
consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi 
de învăţare remedială. Acolo unde acest lucru este posibil, parteneriatul se poate realiza 
cu organizaţii nonguvernamentale cu competenţe în domeniu. 

La începutul Programului SDS, unitățile de învățământ pot încheia acorduri de 
parteneriat pentru susținerea activităților din pachetele educaționale cu instituții care 
pot furniza servicii educaționale (palate și cluburi ale copiilor, cluburi sportive școlare 
etc.) şi organizaţii neguvernamentale.Pentru buna derulare a Programului SDS unitățile 
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de învățământ pot încheia parteneriate, contracte de sponsorizare cu operatori 
economici, persoane fizice sau juridice din țară și străinătate, cu respectarea legislației 
în vigoare. 

Serviciul public învățământ preuniversitar alternativ 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.), la 
propunerea C.N.A.E., formează experți în evaluarea externă a alternativelor 
educaționale, care participă la autorizarea/acreditarea/evaluarea învățământului 
preuniversitar alternativ de stat și particular. 

Serviciul public de gestionare a bibliotecilor școlare, a centrelor de 
documentare și informare și a resurselor școlare digitale” 

Evaluarea bibliotecii şcolare se face pe baza unei fişe de evaluare realizate în 
concordanţă cu Hotărârea Guvernului nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de 
referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 
învăţământul preuniversitar şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare. 

Serviciul public învățământ în cadrul palatelor și cluburilor copiilor și în 
cadrul cluburilor sportive școlar 

Pentru activitatea sportiva si artistica de performanta, la propunerea autoritatilor 
administratiei publice locale, a inspectoratelor scolare, a Ministerului Culturii si 
Identității Nationale si/sau a institutiilor publice de cultura impreuna cu Ministerul 
Educatiei Naționale se pot organiza cluburi scolare si unitati de invatamant preuniversitar 
de stat cu program sportiv sau de arta, integrat ori suplimentar. 

Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, palatele şi cluburile copiilor, unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi alte unităţi de învăţământ autorizate să funcţioneze 
provizoriu/acreditate, potrivit legislaţiei în vigoare, în furnizarea de activităţi 
extraşcolare se pot asocia, prin parteneriate contractuale, în consorţii şcolare, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
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Evaluarea instituţională a palatelor/cluburilor copiilor se realizează de către 
inspectoratele şcolare, în conformitate cu documentele normative elaborate de 
Ministerul Educaţiei Naționale. 

Evaluarea instituţională a Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti se realizează de 
către Ministerul Educaţiei Naționale, prin direcţia generală care coordonează activitatea 
educativă extraşcolară.  

Consiliile judeţene/Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti/Consiliile 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot/poate finanţa activităţile desfăşurate 
de Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, de palatele/cluburile copiilor/structuri, prin 
hotărâri proprii. 

Serviciul public gestionare a programelor extrașcolare 

Unităţile şi instituţiile de stat sau private acreditate în care se desfăşoară activităţi 
educative extraşcolare pot pune la dispoziţia unităţilor de învăţământ preuniversitar, a 
palatelor şi cluburilor copiilor, baza materială, în baza unui parteneriat sau a unui 
contract de închiriere. 

Acreditarea unităţilor şi instituţiilor de stat sau private care desfăşoară activităţi 
educative extraşcolare se realizează în conformitate cu normele legale emise de Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 

Serviciul public de inspecție școlară 

O formă specială de evaluare instituțională a unităților de învățământ preuniversitar, 
diferită de inspecția școlară general a unităților de învățământ preuniversitar, o 
reprezintă evaluarea instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării 
periodice a organizațiilor furnizoare de educație, realizată de Agenția Română de 
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). 
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Serviciul public de gestionare a programelor sociale de sprijin pentru 
incluziune socială și acces la educație 

Statul, prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, contribuie la promovarea, 
respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi 
demnă, precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică 
şi culturală.  

Autorităţile administraţiei publice centrale asigură elaborarea cadrului legislativ în 
domeniul asistenţei sociale, pentru susţinerea categoriilor defavorizate, combaterea 
sărăciei şi a riscului de excluziune socială, dezvoltarea politicilor de susţinere a familiei 
pe parcursul întregului ciclu de viaţă a membrilor acesteia, precum şi transferul către 
autorităţile administraţiei publice locale şi societatea civilă, inclusiv către instituţiile de 
cult recunoscute de lege, a atribuţiilor şi mijloacelor financiare necesare acţiunilor de 
asistenţă socială, prevăzute prin legile speciale.  

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice 
furnizează, fără plată, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale care 
asigură beneficiile de asistenţă socială, date şi informaţii din bazele de date deţinute, 
gestionate sau administrate, necesare pentru realizarea verificărilor prevăzute de lege. 

În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale colaborează cu 
celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte instituţii 
publice şi cu organisme de drept privat. 

Serviciul public de evaluare și examinare în învățământul preuniversitar 

CNEE funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale. 

Serviciul public de autorizare de funcționare provizorie, acreditare și de 
evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar 

Standardele naţionale specifice fiecărei etape de acreditare, diferenţiate potrivit legii, 
metodologiile de evaluare externă, eşalonarea în timp a procesului de acreditare, 
precum şi tarifele percepute în vederea autorizării şi acreditării se stabilesc periodic, la 
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propunerea agenţiilor de asigurare a calităţii şi a Ministerului Educaţiei Naționale prin 
hotărâre a Guvernului.  

În condiţiile în care ARACIP, respectiv ARACIS sau o altă agenţie de asigurare a calităţii, 
din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul european pentru asigurarea calităţii 
în învăţământul superior (EQAR), constată că nu sunt îndeplinite standardele de calitate, 
informează Ministerul Educaţiei Naționale în termen de 5 zile lucrătoare, care 
avertizează furnizorul de educaţie.  

Sesizarea organelor de urmărire penală pentru abateri de la normele legale se face de 
Ministerul Educaţiei Naționale sau de către orice altă persoană fizică ori juridică lezată în 
drepturile sale prin funcţionarea instituţiei în cauză. 

Serviciul public de gestionare a activităților din domeniul spațial 

Agenția Spațială Română reprezinta, pe baza de mandat, Guvernul in relatiile care 
decurg din acordurile incheiate de Romania cu parteneri straini in probleme spatiale. 

Serviciul public de formare continua a personalului didactic si didactic 
auxiliar din invatamantul preuniversitar 

Sistemul naţional al instituţiilor, organizaţiilor şi structurilor prin care se realizează 
formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar cuprinde:   

   a)Ministerul Educaţiei Naționale prin direcţiile de profil;   
   b)inspectoratele şcolare judeţene şi al Municipiului Bucureşti;   
   c)Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei; 
   d)instituţiile de învăţământ superior acreditate, centre de formare 

continuă/perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;   
   e)casele corpului didactic din judeţe şi din Municipiul Bucureşti;   
   f)centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale;   
   g)unităţile de învăţământ preuniversitar - centre de formare continuă/perfecţionare 

abilitate de Ministerul Educaţiei Naționale; 
   h)Palatul Naţional al Copiilor, palatele şi cluburile copiilor;   
   i)organizaţiile, asociaţiile, federaţiile care gestionează înfiinţarea alternativelor 

educaţionale la nivel naţional şi realizează formarea continuă/perfecţionarea 
cadrelor didactice care predau la grupe sau clase din alternativele educaţionale;   
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   j)fundaţii, asociaţii profesionale şi organizaţii nonguvernamentale sau 
guvernamentale care oferă programe autorizate, în condiţiile legii;   

   k)structurile organizatorice/instituţionale abilitate pentru implementarea 
programelor internaţionale la care România este parte sau a programelor cu 
finanţare internaţională care conţin şi o component de formare continuă;   

    l)alţi furnizori publici şi privaţi de educaţie şi formare profesională, 
autorizaţi/acreditaţi în condiţiile legii.   

Formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control poate 
fi realizată şi prin structuri instituţionale internaţionale recunoscute de Ministerul 
Educaţiei Naționale, care au ca obiect de activitate pregătirea, perfecţionarea şi 
dezvoltarea profesională a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.  

Casele Corpului Didactic şi centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor 
naţionale organizează activităţi de formare continuă a personalului didactic, didactic 
auxiliar şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul 
preuniversitar.   

La nivelul fiecărui judeţ şi al Municipiului Bucureşti, Casa Corpului Didactic iniţiază şi 
organizează activităţi de formare continuă, ştiinţifice, metodice şi culturale incluse în 
oferta de programe a instituţiei, avizată anual de direcţia de specialitate din Ministerul 
Educaţiei Naționale; 

Casa Corpului Didactic, în calitate de furnizor de programe de formare continuă, propune 
spre acreditare, Ministerului Educaţiei Naționale programe de perfecţionare proprii 
sau/şi în parteneriat cu instituţii cu atribuţii în domeniul educaţiei şi cercetării.   

La solicitarea Ministerul Educaţiei Naționale, Casa Corpului Didactic organizează şi 
realizează diferite tipuri de programe: stagii, cursuri, sesiuni pentru formarea 
personalului didactic, didactic auxiliar si a personalului de conducere, de îndrumare şi de 
control din învăţământul preuniversitar.   

Palatul Naţional al Copiilor organizează programe de formare continuă specifice pentru 
personalul didactic din palatele şi cluburile copiilor, inclusiv programe pentru 
acumularea a 90 de credite la interval succesive de cinci ani, cu condiţia de a obţine 
acreditarea din partea Ministerul Educaţiei Naționale prin direcţiile şi structurile de 
specialitate;   
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Palatele copiilor pot organiza programe de formare continuă/perfecţionare a 
personalului didactic din aceste instituţii cu acordul/avizul M.E.N. pentru acele domenii 
de activitate în care au performanţe deosebite şi dispun de resursele umane şi logistice 
necesare. 

 

Serviciul public învățământ în cadrul programului de educație permanentă 

Statul îşi exercită atribuţiile în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii prin intermediul 
Ministerului Educaţie Naționale, Parlamentului, Guvernului, Ministerului Muncii și Justiției 
sociale, Ministerului Culturii şi Identității Naționale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene și Ministerului 
Afacerilor Interne. 

Centrele comunitare de învăţare permanentă se înfiinţează de către autorităţile 
administraţiei publice locale în parteneriat cu furnizorii de educaţie şi formare. Acestea 
au rolul de a implementa politicile şi strategiile în domeniul învăţării pe tot parcursul 
vieţii la nivelul comunităţii. Funcţionarea centrelor comunitare de învăţare permanentă 
se reglementează prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naționale. 

Unităţile şi instituţiile de învăţământ de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţile 
locale şi alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură, furnizori de 
formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele asemenea 
pot organiza la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor 
oferte de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă 
interesate. 

 
Serviciul public de învățământ militar preuniversitar 

Structura organizatorică, profilurile, specializările/calificările profesionale, cifrele 
anuale de şcolarizare şi criteriile de selecţionare a candidaţilor pentru învăţământul 
preuniversitar militar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională se 
propun Ministerului Educaţiei Naționale, de ministerele interesate şi de alte instituţii cu 
responsabilităţi în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale potrivit 
fiecărei arme, specializări şi forme de organizare a învăţământului şi se aprobă conform 
prevederilor prezentei legi valabile pentru instituţiile de învăţământ civil. 
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Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul liceal militar se elaborează de către 
Ministerul Educaţiei Naționale în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, şi sunt 
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Planurile-
cadru de învăţământ pentru învăţământul postliceal din sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională se elaborează de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene şi Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, 
ordinii publice şi securităţii naţionale, în conformitate cu standardele naţionale 
elaborate de instituţiile responsabile cu asigurarea calităţii, şi se avizează de Ministerul 
Educaţiei Naționale. 

Programele şcolare pentru disciplinele de specialitate militară se elaborează de 
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi de alte instituţii 
cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale şi se aprobă de 
Ministerul Educaţiei Naționale. 

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu 
atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale coordonează şi 
controlează unităţile de învăţământ militar preuniversitar, împreună cu Ministerul 
Educaţiei Naționale, prin inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti. 

Serviciul public de învățământ terțiar universitar 

Ministerul Educaţiei Naționale este autoritate publică şi este abilitat să urmărească, să 
controleze aplicarea şi respectarea reglementărilor legale în domeniul învăţământului 
superior şi să aplice, dacă este cazul, sancţiuni. De asemenea, Ministerul Educaţiei 
Naționale controlează modul în care universităţile îşi exercită autonomia universitară, îşi 
asumă misiunea generală şi pe cea proprie şi îşi exercită răspunderea publică. 

Finanţarea instituţiilor de învăţământ superior de stat se face pe bază de contract 
încheiat între Ministerul Educaţiei Naționale şi instituţia de învăţământ superior 
respectivă, după cum urmează: 
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a)contract instituţional pentru finanţarea de bază, pentru fondul de burse şi 
protecţie socială a studenţilor, pentru fondul de dezvoltare instituţională, precum 
şi pentru finanţarea de obiective de investiţii; 

b)contract complementar pentru finanţarea reparaţiilor capitale, a dotărilor şi a 
altor cheltuieli de investiţii, precum şi subvenţii pentru cazare şi masă; 

Instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa, singure sau prin asociere, societăţi, 

fundaţii, asociaţii, unităţi de învăţământ preuniversitar, cu aprobarea senatului 

universitar, conform prevederilor legale. Condiţia ca acestea să se înfiinţeze este aceea 

ca ele să contribuie la creşterea performanţelor instituţiei şi să nu influenţeze negativ în 

niciun fel activităţile de învăţământ, cercetare şi consultanţă. 

Finanţarea învăţământului superior de stat poate fi realizată pe bază de contract şi prin 
contribuţia altor ministere, pentru acele instituţii de învăţământ superior care pregătesc 
specialişti în funcţie de cerinţele ministerelor respective, precum şi prin alte surse, 
inclusiv împrumuturi şi ajutoare externe. 

Serviciul public de învățământ superior militar și învățământ de informații, 
de ordine publică și de securitate națională  

Instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de 
securitate naţională din cadrul sistemului naţional de învăţământ, precum şi 
specializările/programele de studii din cadrul acestora se supun reglementărilor 
referitoare la asigurarea calităţii, inclusiv celor legate de autorizare şi acreditare, în 
aceleaşi condiţii cu instituţiile de învăţământ superior civil. 

Serviciul public privind asigurarea calității educației 

Ministerul Educaţiei Naționale, prin structurile sale, este responsabil de controlul şi 
implementarea măsurilor de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii recomandate de 
ARACIP.   
Controlul calităţii în învăţământul preuniversitar se exercită prin inspectoratele şcolare şi 
direcţiile de resort din Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unor metodologii 
specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.   
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ARACIS şi ARACIP se reunesc bianual pentru a armoniza intersectorial politicile şi 
strategiile aplicate în domeniul evaluării şi asigurării calităţii în educaţie. 

Serviciul public de recunoastere si echivalare a diplomelor si calificărilor 
profesionale 

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (diplome de studii 
preuniversitare, universitare şi postuniversitare) funcţionează la nivel de direcţie în 
structura Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Serviciul public de învățământ universitar confesional 

Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului Educatiei Naționale 
organizarea unui invatamant teologic specific in cadrul invatamantului de stat in 
universitatile de stat existente, ca facultati cu dubla subordonare, destinat pregatirii 
personalului de cult si activitatii social-misionare a cultelor, numai pentru absolventii 
invatamantului liceal, proportional cu ponderea numerica a fiecarui cult in configuratia 
religioasa a tarii, potrivit recensamantului oficial. Infiintarea, organizarea si functionarea 
acestui invatamant se realizeaza potrivit legii. 

Cultele recunoscute de stat au dreptul de a organiza invatamant confesional prin 
infiintarea si administrarea propriilor unitati si institutii de invatamant particular, 
conform prevederilor prezentei legi. 

Ministerul Educaţiei Naționale este autoritate publică şi este abilitat să urmărească, să 
controleze aplicarea şi respectarea reglementărilor legale în domeniul învăţământului 
superior şi să aplice, dacă este cazul, sancţiuni. De asemenea, Ministerul Educaţiei 
Naționale controlează modul în care universităţile îşi exercită autonomia universitară, îşi 
asumă misiunea generală şi pe cea proprie şi îşi exercită răspunderea publică. 
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Serviciul public de management al activităților de cercetare și a proiectelor 
de cercetare-dezvoltare  

Ordonatorii de credite, inclusiv Academia Română, care au alocate prin buget fonduri 
pentru cercetare, finanţează din acestea programe proprii sau sectoriale de cercetare, 
inclusiv granturi de cercetare, corelate cu strategia şi politicile naţionale în domeniu. 

Serviciul public de gestionare a sistemului de indicatori statistici de referință 
pentru învățământul superior 

Pentru monitorizarea eficienţei manageriale, a echităţii şi a relevanţei învăţământului 
superior pentru piaţa muncii, Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 
completările ulterioare stabileşte constituirea, în termen de maximum 12 luni de la 
intrarea acesteia în vigoare, un sistem de indicatori statistici de referinţă pentru 
învăţământul superior, corelat cu sistemele de indicatori statistici de referinţă la nivel 
european din domeniu. 

Sistemul de indicatori urmează a fi elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale prin 
consultarea Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior 
(CNSPIS), a ARACIS, a CNCS, a CNFIS, a CNATDCU şi a Autorităţii Naţionale pentru 
Calificări, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Raportul anual privind starea 
învăţământului superior se bazează pe indicatorii statistici enunțați. 

UEFISCDI asigură sprijinul tehnic şi executiv pentru activitatea CNSPIS, conform 
solicitărilor CNSPIS şi normelor legale în vigoare. 

Serviciul public de gestionare a cadrului național al calificărilor 

Autoritatea Nationala pentru Calificari elaboreaza, actualizeaza si gestioneaza Registrul 
National al Calificarilor Profesionale din Romania, cu sprijinul Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale, Ministerului Educatiei Nationale si cu consultarea Agentiei Nationale 
pentru Ocuparea Fortei de Munca, a ministerelor, a agentiilor nationale, a celorlalte 
organe ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si a organizatiilor 
profesionale. 
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Serviciul public învățământ de gestionare a formării profesionale a adulților 

Strategiile sectoriale si teritoriale privind formarea profesionala a adultilor se elaboreaza 
de ministere, agentii nationale si alte organe ale administratiei publice centrale de 
specialitate, dupa caz, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale. 

 

Serviciul public de cercetare și dezvoltare  

Ordonatorii de credite, inclusiv Academia Română, care au alocate prin buget fonduri 
pentru cercetare, finanţează din acestea programe proprii sau sectoriale de cercetare, 
inclusiv granturi de cercetare, corelate cu strategia şi politicile naţionale în domeniu. 

3.11. Domeniul de servicii publice: Ocupare și relații de muncă 

În cadrul domeniului Ocupare și relații de muncă au fost identificate 6 servicii publice, 
după cum urmează: 

1. Serviciul public de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de  
muncă  

2. Serviciul public de securitate şi sănătate în muncă 

3. Serviciul public pentru inspecţia muncii  

4. Serviciul public de securitate socială pentru muncitorii migranţi  

5. Serviciul public de pensii publice  
6. Serviciul public de protecţie a persoanelor în cadrul sistemului de asigurare 

pentru şomaj 
 

Nivelurile de exercitare a competențelor legate de furnizarea serviciilor publice din 
cadrul domeniului ocupare și relații de muncă sunt prezentate în tabelul următor: 
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Domeniu: Ocupare și relații de muncă 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de prevenire 
a șomajului și de stimulare a 
ocupării forței de muncă 

 x x 

2. Serviciul public de securitate 
şi sănătate în muncă 

  x 

3. Serviciul public pentru 
inspecţia muncii 

  x 

4. Serviciul public de securitate 
socială pentru muncitorii 
migranţi 

  x 

5. Serviciul public de pensii 
publice 

  x 

6. Serviciul public de protecţie 
a persoanelor în cadrul 
sistemului asigurărilor 
pentru şomaj 

 x x 

7. Serviciul public de 
gestionare a formării 
profesionale a adulților 

 x x 
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3.11.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de ocupare și relații de 
muncă 

 Serviciul public de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de 
muncă 

Potrivit prevederilor art. 100 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, 
realizarea politicilor, strategiilor, planurilor și programelor privind ocuparea forței de 
muncă și formarea profesională a șomerilor revine în principal Agenției Naționale pentru 
Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). În conformitate cu dispozițiile art. 1 din Legea nr. 
202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aceasta este instituție 
publică de interes național, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale. În subordinea ANOFM funcționează cu personalitate juridică 
Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, ca servicii publice 
deconcentrate și Centrele regionale de formare profesională a adulților, ale căror 
atribuții sunt prevăzute de art. 26 și respectiv art. 39 din Legea nr. 202/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Atribuțiile Ministerului Muncii și Justiției Sociale în domeniul ocupării forței de muncă și 

formării profesionale sunt reglementate în: art. 99 din Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 
modificările și completările ulterioare,  art. 4, alin. (2), lit. g) din Hotărârea Guvernului 

nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,  
Ordonanţa  Guvernului  nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 337 din Legea educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și în restul actelor 

subsecvente. 

Dispozițiile art. 104 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc 
obligația prefecturilor și a autorităților administrației publice locale de a monitoriza 
evoluțiile de pe piața muncii în plan teritorial, de a participa activ la elaborarea și 
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realizarea măsurilor de îmbunătățire a ocupării persoanelor neîncadrate în muncă și de a 
sprijini activitatea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.  

În Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru 
Ocupare Forței de Muncă 2014-2020 și a Planului de acțiuni pe perioada 2014-2020 
pentru implementarea Strategiei naționale, se propun, în cadrul Obiectivului 4 – 
Îmbunătățirea mecanismului de fundamentare, implementare, monitorizare și evaluare a 
politicilor cu impact pe piața muncii, măsuri care urmăresc creșterea capacității 
Ministerului Muncii și Justiției Sociale și a instituțiilor aflate în subordinea, sub 
autoritatea sau în coordonarea sa de a dezvolta și aplica strategii și planuri de acțiune 
integrate având ca scop creșterea nivelului de ocupare prin efectuarea de studii aplicate 
care să fundamenteze științific politicile de ocupare propuse și strategiile sectoriale de 
formare profesională. Totodată, sunt menționate măsuri de consolidare instituțională și 
perfecționare continuă a personalului ANOFM destinate furnizării unor pachete 
personalizate de servicii.  

 Serviciul public de securitate şi sănătate în muncă 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1377/2009 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările și completările 
ulterioare, în Anexa 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, la 
art. 1 se menționează faptul că Inspecţia Muncii este organul de specialitate al 
administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu 
sediul în municipiul Bucureşti, prin care se exercită atribuţii de autoritate de stat în 
domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă. 

În subordinea Inspecţiei Muncii se organizează şi funcţionează, în fiecare judeţ şi în 
municipiul Bucureşti, Inspectorate teritoriale de muncă, unităţi cu personalitate juridică. 
În subordinea Inspecţiei Muncii funcţionează şi Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu 
Risc Profesional şi Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii, 
instituţii cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii. 

Pe lângă Inspecţia Muncii funcţionează activitatea «Revista Obiectiv», finanţată integral 
din venituri proprii. 
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Ministerul Apărării Naţionale, structurile militare şi structurile în care îşi desfăşoară 
activitatea funcţionari publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
Direcţia Generală a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, Serviciul Român de 
Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale, precum şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare organizează, coordonează şi controlează activitatea de securitate şi sănătate în 
muncă din unităţile lor, prin serviciile de prevenire şi protecţie create sau desemnate de 
către aceste instituţii. 

 Serviciul public pentru inspecţia muncii 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea 
Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Inspecţia 
Muncii este un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care funţionează 
în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti.  

Inspecţia Muncii are personalitate juridică şi este finanţată integral de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Inspecţia Muncii îndeplineşte funcţia 
de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de 
muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei. 

Inspecţia Muncii acţionează pentru asigurarea protecţiei sociale a muncii, în baza 
prevederilor art. 41 din Constituţia României, republicată, şi, respectiv, a prevederilor 
Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în 
industrie şi comerţ, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973 şi ale 
Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 129/1969 privind inspecţia muncii în 
agricultură, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975. 

Inspecţia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, instituţii cu 
personalitate juridică, care se organizează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. 
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 Serviciul public de securitate socială pentru muncitorii migranţi 

După cum este prevăzut în cuprinsul Ordinului nr. 123/2008 privind constituirea şi 
funcţionarea Comisiei pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi şi ţinând cont 
de prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala şi 
cele ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, au fost stabilite 
autorităţile competente, organismele de legătură şi instituţiile competente în ceea ce 
priveşte asigurarea securităţii sociale a muncitorilor migranţi.  

 
Astfel, conform art. 1 din Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 123/2008 
privind constituirea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor 
Migranţi: 

- autorităţile competente sunt: Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul 
Sănătăţii;  

- organismele de legătură sunt: Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări 
Sociale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Muncii și Justiției Sociale; 

- instituţiile competente sunt: casele teritoriale de pensii, casele de asigurări de 
sănătate, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, direcţiile 
teritoriale de muncă şi protecţie socială. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul ministrului muncii și 
justiției sociale nr. 123/2008 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei pentru 
Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi se înfiinţează Comisia pentru Securitatea 
Socială a Lucrătorilor Migranţi, organism interministerial, denumită în continuare 
Comisia, fără personalitate juridică, pentru coordonarea aplicării prevederilor 
Regulamentului şi ale Regulamentului de aplicare. 

 Serviciul public de pensii publice 

În conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind 
aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările și completările 
ulterioare, Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, este 
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instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale care administrează sistemul public de pensii şi sistemul 
de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care acordă persoanelor 
asigurate pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale, aflată sub autoritatea Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale. CNPP aplică politicile şi strategiile Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale privind pensiile şi alte prestaţii de asigurări sociale şi asigură 
beneficiarilor săi servicii publice bazate pe transparenţă, legalitate şi eficienţă. 

CNPP are în subordine Casele Judeţene de Pensii şi Casa de Pensii a Municipiului 
Bucureşti, denumite în continuare Case Teritoriale de Pensii, care sunt servicii publice, 
învestite cu personalitate juridică. CNPP poate înfiinţa case locale de pensii, în funcţie 
de numărul şi structura asiguraţilor, care funcţionează sub conducerea şi controlul 
caselor teritoriale de pensii. 

CNPP are în subordine Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a 
Capacităţii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM, instituţie publică cu personalitate 
juridică şi autonomie ştiinţifică. 

CNPP asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii caselor teritoriale de 
pensii, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al 
realizării integrale a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin acestora. CNPP asigură 
coordonarea metodologică a activităţii caselor de pensii sectoriale, înfiinţate, potrivit 
legii, ca structuri cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. 

În cadrul CNPP funcţionează Comisia Centrală de Contestaţii, ca organism care 
examinează şi soluţionează contestaţiile depuse împotriva deciziilor de pensie emise de 
casele teritoriale de pensii şi care urmăreşte aplicarea corectă şi unitară a prevederilor 
legale din domeniul pensiilor publice. 
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 Serviciul public de protecţie a persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor 
pentru şomaj 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ANOFM este instituţie publică de interes naţional, cu 
personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 

Potrivit art. 6 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ANOFM  organizează, în condiţiile legii, stabilirea şi plata 
drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Totodată, ANOFM 
asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii unităţilor din subordine, în scopul 
aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării atribuţiilor 
ce le revin acestora, potrivit legii. 

ANOFM  are în subordine următoarele unităţi cu personalitate juridică: 
a) agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, 

servicii publice deconcentrate, denumite în continuare agenţii teritoriale; 
b) centrele regionale de formare profesională a adulţilor, denumite în continuare 

centre regionale; 
c) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu. 

Serviciul public de gestionare a formării profesionale a adulților 

Noul cadru strategic european “Educație și formare 2020” stabilește printre obiectivele 
strategice și realizarea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și nevoia aplicării 
principiilor europene de echitate, coeziune socială și cetățenie activă. 

Formarea profesională a adulților se realizează prin programe de formare profesională ce 
cuprind totalitatea activităților de pregătire teoretică și/sau practică în vederea 
realizării obiectivelor de formare de competențe pentru un anumit domeniu. 
 

Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională 
pentru ocupații, meserii, specializări și profesii, denumite în continuare ocupații, 
cuprinse în Clasificarea Ocupatiilor din Romania - C.O.R. 
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Ministerul Muncii și Justiției Sociale coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor 
de formare profesională a adulţilor, gestionează registrele naţionale ale furnizorilor de 
formare profesională a adulţilor, precum şi reglementarea sistemului de asigurare a 
calităţii în formarea profesională a adulţilor. 

În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale înfiinţează, în subordinea sa, comisii de autorizare judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti. Sediile comisiilor de autorizare se află la Agenţiile pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 

Pot organiza programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi 
programe postuniversitare de perfecţionare toate acele instituţii de învăţământ superior 
care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de licenţă şi masterat în 
domeniul ştiinţific respectiv. 

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională şi programele 
postuniversitare de perfecţionare ale instituţiilor de învăţământ superior acreditate se 
desfăşoară în baza unui regulament propriu de organizare şi desfăşurare, aprobat de 
senatul universitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
Ministerul Muncii și Justiției Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea 
Autoritatii Nationale pentru Calificari, in baza planurilor nationale de dezvoltare si de 
actiune a programelor de guvernare si a strategiilor sectoriale, elaboreaza politici si 
strategii nationale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv calificarile si formarea 
profesionala a adultilor, pe care le supun spre aprobare Guvernului. 

3.11.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

 Serviciul public de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de 
muncă 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale elaborează cadrul strategic în domeniul ocupării și 
formării profesioanale a forței de muncă și, de asemenea, elaborează și promovează 
proiecte de acte normative și documente de politică publică necesare realizării 
obiectivelor strategice în domeniul menționat, exercită competențe legate de aprobarea 
Programului național de ocupare a forței de muncă și a Planului național de formare 
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profesională, precum și de stabilirea indicatorilor de performanță din contractul anual de 
performanță managerială al ANOFM etc.  

În ceea ce privește serviciu public de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării 
forței de muncă, competențele legate de furnizarea acestuia se exercită  de către 
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin serviciile publice deconcentrate 
ale acesteia, respectiv Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă Județene și a 
municipiului București și prin centrele regionale de formare profesională a adulților. 

În temeiul art. 105 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, 
funcționează Comisia Națională de Promovare a Ocupării Forței de Muncă, formată din 
reprezentanți ai ministerelor, agențiilor și departamentelor din subordinea Guvernului 
sau autonome și din președinții organizațiilor sindicale și asociațiilor patronale 
reprezentative la nivel național. Atribuțiile principale ale Comisiei sunt următoarele: 

 

 

 

 

 

În figura următoare sunt prezentate activitățile (măsurile) care se circumscriu sferei de 
cuprindere a serviciului public analizat: 
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Atribuțiile principale ale autorităților implicate în asigurarea furnizării serviciului public 
de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de muncă sunt următoarele: 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
• elaborează şi promovează proiecte de acte normative şi documente de politică 

publică necesare realizării obiectivelor strategice în domeniul ocupării şi formării 
profesionale a forţei de muncă; 

•  elaborează, promovează şi actualizează cadrul strategic naţional din domeniul 
ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă, pe baza cerinţelor interne şi 
europene, împreună cu instituţiile şi organismele implicate în domeniu; 

• analizează, propune modificări şi aprobă anual Programul naţional de ocupare a 
forţei de muncă şi Planul naţional de formare profesională, iniţiate de Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 

• stabileşte indicatorii de performanţă şi nivelul acestora, în baza cărora se încheie 
anual Contractul de performanţă managerială cu Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă; 

• monitorizează, controlează şi evaluează modul de implementare a politicilor de 
ocupare şi formare profesională a forţei de muncă de către Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 

• elaborează politici şi strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, 
inclusiv pentru calificările şi formarea profesională a adulţilor în baza planurilor 
naţionale de dezvoltare şi de acţiune a programelor de guvernare şi a strategiilor 
sectoriale; 

• înfiinţează, în subordinea sa, comisii de autorizare a furnizorilor de formare 
profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, fără personalitate 
juridică, şi emite deciziile de constituire a acestora; 

• coordonează şi controlează, la nivel naţional, autorizarea furnizorilor de formare 
profesională a adulţilor; 

• elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare a 
furnizorilor de formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi 
a secretariatelor tehnice ale acestora; 

• gestionează registrele naţionale ale furnizorilor de formare profesională a 
adulţilor; 

• gestionează, la nivel naţional, registrul evaluatorilor de furnizori şi de programe 
de formare profesională a adulţilor şi registrul specialiştilor pe domenii 
ocupaţionale care pot fi desemnaţi în comisiile de examinare a absolvenţilor 
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programelor de formare profesională; 
• reglementează sistemul de asigurare a calităţii în formarea profesională a 

adulţilor; 
• elaborează şi actualizează Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza 

programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare; 
•  elaborează şi actualizează Clasificarea ocupaţiilor din România, la propunerile 

diferiţilor utilizatori; 
• coordonează la nivel naţional Reţeaua europeană de consiliere şi informare în 

carieră; 
• elaborează şi promovează politicile publice privind lucrătorii mobili/migranţi şi 

iniţiază măsuri legislative şi/sau administrative în vederea integrării 
socioprofesionale a imigranţilor în România, asigurând promovarea politicilor de 
formare profesională, ocuparea forţei de muncă şi lupta împotriva discriminării 
lucrătorilor imigranţi; 

• aplică, în calitate de furnizor de ajutor de stat pentru formare profesională, 
legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 

• analizează documentaţia şi eliberează atestatele de recunoaştere a calificărilor 
dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de către cetăţenii 
români sau cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene ori ai statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European, care doresc să desfăşoare activităţi 
economice pe teritoriul României; 

• colaborează cu alte ministere şi instituţii la elaborarea Registrului naţional al 
calificărilor din România; 

• analizează şi evaluează îndeplinirea condiţiilor de autorizare a agenţilor de muncă 
temporară şi eliberează solicitanţilor autorizaţia de funcţionare; 

• monitorizează şi actualizează Registrul naţional de evidenţă a agenţilor de muncă 
temporară autorizaţi; 

• reprezintă România în cadrul comitetelor şi grupurilor de lucru operaţionale, din 
domeniul ocupării forţei de muncă şi al liberei circulaţii a lucrătorilor, la nivelul 
Uniunii Europene, precum şi la nivel internaţional; 

• elaborează şi promovează cadrul legislativ necesar realizării obiectivelor 
strategice în domeniul mobilităţii forţei de muncă, al liberei circulaţii a 
lucrătorilor cetăţeni ai Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, 
realizează transpunerea legislaţiei comunitare în legislaţia internă; 

• promovează priorităţile de cercetare-dezvoltare în domeniul forţei de muncă în 
vederea includerii acestora în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al 
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ministerului; 
• elaborează politicile şi strategiile în domeniul economiei sociale; 
• promovează şi sprijină întreprinderile sociale, în condiţiile legii; 
• furnizează informaţii către persoanele interesate în domeniul economiei sociale, 

în condiţiile legii. 
• fundamentează anual, pe baza propunerilor ANOFM, proiectul bugetului 

asigurărilor pentru şomaj; 
• deleagă anual atribuţiile de ordonator principal de credite pentru bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, conform legii; 
• urmăreşte, pe baza rapoartelor trimestriale şi anuale, execuţia bugetului 

asigurărilor pentru şomaj şi exercită controlul asupra realizării politicilor, 
strategiilor, planurilor şi programelor privind forţa de muncă de către Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 

• derulează relaţii bilaterale cu ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniilor 
muncii, justiţiei sociale, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice din 
alte state și negociază şi urmăreşte încheierea şi ratificarea instrumentelor 
juridice bilaterale, pentru domeniile sale de activitate. 
 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 
• asigură implementarea politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate de 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în concordanţă cu Strategia europeană de 
ocupare a forţei de muncă; 

• elaborează, implementează, finanţează şi cofinanţează programe privind ocuparea 
şi formarea profesională a forţei de muncă, precum şi acţiuni specifice domeniului 
său de activitate, pe baza politicilor şi strategiilor elaborate de Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale 

• urmăreşte aplicarea unitară a legislaţiei care reglementează măsurile de prevenire 
a şomajului şi stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj şi controlează respectarea de către unităţile din 
subordine a prevederilor legale incidente în domeniul de activitate; 

• propune spre aprobare, anual, Ministerului Muncii și Justiției Sociale programele 
de ocupare şi planurile de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc 
de muncă; 

• participă la implementarea măsurilor prevăzute în planurile şi programele 
guvernamentale vizând ocuparea forţei de muncă, aprobate potrivit legii; 
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• asigură implementarea proiectelor specifice domeniului de activitate finanţate din 
fonduri europene nerambursabile; 

• organizează, în condiţiile legii, stabilirea şi plata drepturilor băneşti ce se suportă 
din bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

• administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj; 
• repartizează resursele financiare necesare structurilor deconcentrate; 
• urmăreşte realizarea execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj şi organizează 

activitatea de evidenţă contabilă aferentă acestuia; 
• furnizează, anual, Ministerului Muncii și Justiției Sociale datele necesare pentru 

fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului asigurărilor pentru şomaj; 
• înaintează Ministerului Muncii și Justiției Sociale propuneri cu privire la actele 

normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei, în vederea 
asigurării îndeplinirii atribuţiilor deţinute potrivit legii, precum şi măsurile de 
prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

• exercită atribuţiile ce îi revin în calitate de membru al reţelei europene de servicii 
de ocupare a forţei de muncă (EURES); 

• asigură coordonarea reţelei naţionale a serviciilor de ocupare a forţei de muncă, 
componentă a reţelei EURES, în calitate de Birou naţional de coordonare; 

• colaborează cu Biroul european de coordonare a compensării ofertelor şi cererilor 
de locuri de muncă şi cu celelalte birouri naţionale de coordonare din cadrul 
reţelei EURES; 

• îndeplineşte funcţiile care îi revin în calitate de membru din partea României al 
Asociaţiei Mondiale a Serviciilor Publice de Ocupare; 

• elaborează bilanţul anual de ocupare la nivel naţional şi judeţean; 
• elaborează şi/sau coordonează şi finanţează studii, analize, prognoze privind piaţa 

muncii şi impactul măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de muncă; 
• calculează şi face publici indicatorii statistici privind piaţa forţei de muncă, 

conform prevederilor legale; 
• administrează sistemul informatic la nivelul Agenţiei Naţionale şi al structurilor 

sale teritoriale; 
• coordonează activităţile privind asigurarea resurselor umane, organizează 

formarea profesională, perfecţionarea şi specializarea personalului la nivelul 
Agenţiei Naţionale şi al structurilor sale teritoriale; 

• promovează serviciile oferite de Agenţia Naţională şi de structurile sale teritoriale, 
asigură informarea operativă a beneficiarilor asupra accesării acestor servicii şi 
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editează materiale informative în domeniul său de activitate. 

Agenții Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 
• asigură înregistrarea în evidenţe a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a 

şomerilor, în condiţiile legii; 
• stabilesc şi plătesc, în condiţiile legii, drepturile băneşti ce se suportă din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj; 
• furnizează şi finanţează servicii de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării 

forţei de muncă, în concordanţă cu strategiile şi politicile de ocupare a forţei de 
muncă şi cu tendinţele care se manifestă pe piaţa internă a forţei de muncă; 

• asigură înregistrarea în evidenţe a locurilor de muncă vacante comunicate de 
angajatori potrivit legii; 

• consiliază şi orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă şi realizează 
punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă în 
vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu; 

• organizează şi prestează, gratuit sau contra cost, în condiţiile legii, servicii de 
formare profesională şi de evaluare şi certificare a competenţelor dobândite pe 
alte căi decât cele formale pentru persoanele neîncadrate în muncă şi pentru alte 
categorii de beneficiari prevăzute de lege; 

• asigură implementarea programelor specifice domeniului de activitate finanţate 
din fonduri europene nerambursabile; 

• asigură realizarea indicatorilor prevăzuţi în contractele anuale de performanţă 
managerială; 

• controlează respectarea de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor legale 
care reglementează sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă; 

• gestionează resursele financiare alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
potrivit legii; 

• editează materiale informative în domeniul propriu de activitate. 
 

Centre regionale de formare profesională a adulților 
• organizează şi realizează, în condiţiile legii, în colaborare cu agenţiile teritoriale 

din judeţele care le sunt arondate prin hotărâri ale consiliului de administraţie, 
activitatea de formare profesională a şomerilor şi a altor categorii de persoane și 
pot desfășura această activitate pentru persoane din alte județe nearondate, la 
solicitarea agențiilor teritoriale, a angajatorilor sau a altor entități interesate.  
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 Serviciul public de securitate şi sănătate în muncă 

Legea nr. 319/2006, legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și 
completările ulterioare precizează că Ministerul Muncii și Justiției Sociale este 
autoritatea competentă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Principalele atribuţii ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale în acest domeniu sunt 
următoarele: 

• elaborează politica şi strategia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi prin consultarea cu alte instituţii cu 
atribuţii în domeniu; 

• elaborează proiecte de acte normative în vederea implementării unitare a 
strategiei naţionale şi a acquis-ului comunitar din domeniu; 

• avizează reglementările cu implicaţii în domeniu iniţiate de alte instituţii, potrivit 
legii, şi participă, după caz, la elaborarea unor astfel de reglementări; 

• monitorizează aplicarea legislaţiei pe baza datelor, a informaţiilor şi a propunerilor 
transmise de instituţiile aflate în subordine sau coordonare, precum şi ale celor cu 
care colaborează în desfăşurarea activităţii; 

• abilitează persoane juridice şi fizice pentru a presta servicii de protecţie şi 
prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, denumite în prezenta lege 
servicii externe, la care se face referire la art. 8 alin. (4); 

• recunoaşte, desemnează, notifică şi supraveghează laboratoare de încercări, 
precum şi organisme din domeniul său de competenţă, în condiţiile legii; 

• coordonează, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naționale, elaborarea 
programelor de cercetare de interes naţional în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă; 

• organizează, împreună cu Ministerul Educaţiei Naționale, activitatea de pregătire 
generală şi/sau de specialitate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru 
instituţiile de învăţământ; 

• desfăşoară activităţi de informare-documentare, potrivit legii; 
• avizează materiale de informare şi instruire, cum ar fi suporturi de curs, broşuri, 

pliante, afişe elaborate de alte persoane juridice sau fizice, în sensul asigurării 
concordanţei mesajelor pe care acestea le conţin cu prevederile legislaţiei în 
vigoare; 

• reprezintă statul în relaţiile internaţionale din domeniul său de competenţă. 
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Ministerul Sănătăţii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este 
autoritatea centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică. 

Ministerul Sănătăţii îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniul sănătăţii 
lucrătorilor la locul de muncă: 

• coordonează activitatea de medicină a muncii la nivel naţional; 
• elaborează sau avizează reglementări pentru protecţia sănătăţii în relaţie cu 

mediul de muncă, pentru promovarea sănătăţii la locul de muncă, precum şi 
pentru medicina muncii; 

• supraveghează starea de sănătate a lucrătorilor; 
• asigură formarea şi perfecţionarea profesională în domeniul medicinei muncii; 
• coordonează activitatea de cercetare, declarare, înregistrare şi evidenţă a bolilor 

profesionale şi a celor legate de profesiune; 
• autorizează/avizează şi controlează calitatea serviciilor medicale acordate 

lucrătorilor la locul de muncă; 
• colaborează cu alte instituţii implicate în activităţi cu impact asupra sănătăţii 

lucrătorilor; 
• îndeplineşte şi alte atribuţii, conform competenţelor sale în domeniu, 

reglementate prin legi speciale. 

Inspecţia Muncii reprezintă autoritatea competentă în ceea ce priveşte controlul aplicării 
legislaţiei referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. 

Inspecţia Muncii controlează modul în care se aplică legislaţia naţională din domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă la toate persoanele fizice şi juridice are următoarele 
atribuţii: 

• controlează realizarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale; 
• solicită măsurători şi determinări, examinează probe de produse şi de materiale în 

unităţi şi în afara acestora, pentru clarificarea unor evenimente sau situaţii de 
pericol; 

• dispune sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor de 
muncă, în cazul în care constată o stare de pericol grav şi iminent de accidentare 
sau de îmbolnăvire profesională şi sesizează, după caz, organele de urmărire 
penală; 

• cercetează evenimentele conform competenţelor, avizează cercetarea, stabileşte 
sau confirmă caracterul accidentelor; 
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• coordonează, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică şi cu celelalte 
instituţii implicate, după caz, sistemul de raportare şi evidenţă a accidentelor de 
muncă şi a incidentelor, iar, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, sistemul de 
raportare a bolilor profesionale sau legate de profesie; 

• analizează activitatea serviciilor externe prevăzute la art. 8 alin. (4) şi propune 
retragerea abilitării, după caz; 

• raportează Ministerului Muncii și Justiției Sociale situaţiile deosebite care necesită 
îmbunătăţirea reglementărilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

• furnizează informaţii celor interesaţi despre cele mai eficace mijloace de 
respectare a legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Asigurătorul reprezintă autoritatea competentă în domeniul asigurării pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale şi are atribuţii pentru: 

• sprijinirea activităţii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a 
angajatorilor; 

• reabilitarea medicală şi, după caz, psihologică, precum şi compensarea victimelor 
accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale; 

• raportarea către Ministerului Muncii și Justiției Sociale a situaţiilor deosebite care 
necesită îmbunătăţirea reglementărilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă. 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii fundamentează 
ştiinţific măsurile de îmbunătăţire a activităţii de securitate şi sănătate în muncă şi 
promovează politica stabilită pentru acest domeniu. 

 Serviciul public pentru inspecţia muncii 

Aşa cum prevede Legea nr. 51/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, Inspecţia Muncii 
îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în 
domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei. 

Inspecţia Muncii acţionează pentru asigurarea protecţiei sociale a muncii, în baza 
prevederilor art. 41 din Constituţia României, republicată, şi, respectiv, a prevederilor 
Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în 
industrie şi comerţ, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973 şi ale 
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Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 129/1969 privind inspecţia muncii în 
agricultură, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975. 

Inspecţia Muncii îndeplineşte următoarele funcţii generale: 
• de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării 

prevederilor legale în domeniile sale de competenţă; 
• de comunicare, prin care se asigură schimbul de informaţii cu autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice 
supuse activităţii de control, informarea acestora şi a cetăţenilor asupra modului 
cum se respectă şi se aplică prevederile legislaţiei din domeniile de competenţă;

• de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului 
României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile sale de competenţă; 

• de formare, prin care se realizează pregătirea şi perfecţionarea profesională a 
personalului propriu, în condiţiile legii; 

• de cooperare, prin care se asigură desfăşurarea de acţiuni în comun, pe plan 
intern şi internaţional, în domeniile de competenţă; 

• de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public, 
respectiv privat al statului ori, după caz, al unităţilor administrativ-teritoriale pe 
care le are în administrare sau în folosinţă, a fondurilor alocate în scopul 
funcţionării în condiţiile legii, precum şi organizarea şi gestionarea sistemelor 
informatice necesare activităţilor proprii. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1377/2009 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, Inspecţia Muncii reprezintă autoritatea 
competentă în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei referitoare la securitatea şi 
sănătatea în muncă. 

Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii: 
A. Atribuţii generale: 

• controlează aplicarea corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care 
reglementează relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, 
supravegherea pieţei produselor din domeniul de competenţă, conform legii;  

• coordonează, îndrumă metodologic şi controlează activitatea inspectoratelor 
teritoriale de muncă şi a celorlalte unităţi aflate în subordine; 

• reprezintă Ministerul Muncii și Justiției Sociale, ca organ de specialitate, în 
relaţiile de cooperare internaţională cu instituţii similare; 
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• elaborează programele anuale de acţiuni pentru implementarea politicii 
Ministerului Muncii și Justiției Sociale în domeniu;  

• elaborează metode şi instrucţiuni unitare de control;  
• controlează respectarea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă cu 

condiţii deosebite, evidenţa acestora şi modul de realizare de către operatorul 
economic a măsurilor tehnico-economice pentru normalizare; 

• face propuneri de proiecte de acte normative în domeniu; 
• organizează şi controlează activitatea de pregătire şi perfecţionare a pregătirii 

personalului propriu; 
• cooperează cu ministerele, cu alte inspecţii de specialitate, cu instituţii 

publice sau private şi cu reprezentanţii partenerilor sociali; 
• realizează venituri din prestări de servicii, calculate pe bază de tarife, taxe, 

comision, şi alte venituri obţinute conform prevederilor legale, care se fac 
venit la bugetul de stat; 

• soluţionează, în limita competenţelor legale, reclamaţiile şi sesizările 
persoanelor fizice sau juridice; 

• administrează fondurile bugetare pe care le are la dispoziţie, precum şi 
bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare şi/sau 
în folosinţă; 

• elaborează proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ministrului 
muncii, familiei şi protecţiei sociale, şi asigură exerciţiul financiar-contabil al 
instituţiei, în condiţiile legii; 

• achiziţionează centralizat, prin aparatul propriu, autoturisme şi servicii de 
comunicaţii, în conformitate cu prevederile art. 22 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

• administrează fondurile alocate prin bugetul aprobat şi finanţează sau 
cofinanţează proiecte, programe şi investiţii din domeniul său de activitate, în 
condiţiile legii; 

• organizează sistemul informatic necesar activităţii proprii şi gestionează 
registrele electronice din domeniul de competenţă. 
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B. Atribuţii specifice în domeniul stabilirii şi controlului relaţiilor de muncă: 
• controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la 

încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor 
individuale de muncă; 

• controlează respectarea clauzelor cuprinse în contractele colective de muncă 
aplicabile şi în contractele individuale de muncă; 

• controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg 
din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele 
individuale de muncă; 

• controlează respectarea principiului egalităţii de tratament; 
• asigură evidenţa naţională a muncii prestate în temeiul contractelor individuale 

de muncă; 
• controlează utilizarea de către angajatori a muncii nedeclarate;  
• controlează modul de completare a carnetelor de muncă şi condiţiile de 

păstrare a acestora la unităţile din sectorul public, privat şi la alte categorii de 
angajatori; 

• asigură întocmirea şi completarea, în termenul prevăzut de lege, a carnetelor 
de muncă pe care le are în păstrare, precum şi evidenţa acestora; 

• verifică legalitatea clauzelor înscrise în contractele individuale de muncă, 
controlează respectarea lor de către angajatori, asigură şi urmăreşte 
înregistrarea acestora în carnetele de muncă; 

• controlează dacă persoanele fizice şi juridice respectă prevederile legale 
privind înregistrarea contractelor de muncă; 

• certifică şi contrasemnează legalitatea înscrierilor efectuate în carnetele de 
muncă de către angajatorii cărora li s-a aprobat păstrarea şi completarea 
acestora la sediu; 

• ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice care datorează comisionul prevăzut 
de lege pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, verificarea şi 
certificarea legalităţii acestora; 

• verifică şi urmăreşte modul în care sunt calculate sumele virate cu titlu de 
comision pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, precum şi 
pentru verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate de către 
angajatori în condiţiile legii; 

• participă la activitatea de reconstituire a vechimii în muncă, potrivit 
prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările 
ulterioare; 
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• gestionează baza de date organizată la nivel naţional cu registrele generale de 
evidenţă a salariaţilor în format electronic. 

• sprijină negocierea contractelor colective de muncă; înregistrează şi 
organizează evidenţa acestora;  

• exercită, în condiţiile prevăzute de lege, concilierea şi arbitrajul în cazul 
conflictelor de interese.  
 

C. Atribuţii specifice în domeniul securităţii şi al sănătăţii în muncă: 
• controlează aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea 

în muncă şi a altor acte normative din domeniul de competenţă; 
• cercetează evenimentele conform competenţelor, avizează cercetarea, 

stabileşte sau confirmă caracterul accidentelor, colaborează cu instituţiile 
implicate în ceea ce priveşte evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi a 
bolilor profesionale; 

• controlează activitatea de instruire şi informare a lucrătorilor şi furnizează 
informaţii în vederea îmbunătăţirii acesteia; 

• autorizează funcţionarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în 
muncă a persoanelor juridice şi fizice, prin eliberarea certificatului 
constatator, în condiţiile legii aplicabile; 

• abilitează şi retrage abilitarea persoanelor fizice şi juridice pentru a presta 
servicii de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în 
calitate de serviciu extern de prevenire şi protecţie; 

• avizează documentaţiile cu caracter tehnic de informare şi instruire în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborate de persoane fizice sau 
juridice; 

• controlează conform competenţelor stabilite, respectarea prevederilor legale 
referitoare la introducerea pe piaţă a produselor din domeniul reglementat; 

• restricţionează comercializarea produselor neconforme; 
• colaborează cu autorităţile competente în toate problemele legate de 

supravegherea pieţei, inclusiv în ceea ce priveşte notificarea clauzei de 
salvgardare în cazul produselor neconforme; 

• colaborează cu organismele de supraveghere din Uniunea Europeană şi cu 
Comisia Europeană în desfăşurarea programelor comunitare de supraveghere a 
pieţei; 

• prelevează probe şi efectuează testări în vederea stabilirii produselor 
neconforme; 
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• colaborează cu autorităţile responsabile cu controalele la frontiere în vederea 
schimbului de informaţii cu privire la produsele ce prezintă riscuri grave; 

• verifică modul de organizare şi funcţionare a comitetelor de securitate şi 
sănătate în muncă; 

• controlează modul de aplicare a măsurilor tehnice şi organizatorice luate de 
angajatori în vederea prevenirii prezenţei peste limitele maxime admise a 
agenţilor chimici, fizici sau biologici pentru asigurarea stării de sănătate a 
salariaţilor expuşi la noxe;  

• controlează respectarea legislaţiei privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, 
examenul medical la angajare, adaptabilitatea în muncă şi controlul medical 
periodic;  

• controlează respectarea principiilor de ergonomie a muncii şi impune luarea de 
măsuri tehnice şi organizatorice de îmbunătăţire progresivă a condiţiilor de 
muncă şi de reducere a efortului fizic şi psihic; 

• controlează modul în care angajatorii au organizat activitatea de acordare a 
primului ajutor în caz de accidentare, precum şi organizarea şi dotarea 
echipelor de salvatori, pentru situaţiile impuse de specificul activităţii sau 
prevăzute de lege.  

• Inspecţia Muncii preia centralizat apelurile comunicate de Sistemul naţional 
unic pentru apeluri de urgenţă şi organizează sistemul de direcţionare a 
acestora către inspectoratele teritoriale de muncă.  

 Serviciul public de securitate socială pentru muncitorii migranţi 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale şi al  
Ministerului Sănătăţii nr. 123/2008 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei pentru 
Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi şi ţinând cont de prevederile Regulamentului 
Consiliului nr. 1.408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială 
salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în 
interiorul Comunităţii şi cele ale Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care 
stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1.408/71/CEE 
privind aplicarea regimurilor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor independenţi 
şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, au fost stabilite 
autorităţile competente, organismele de legătură şi instituţiile competente în ceea ce 
priveşte asigurarea securităţii sociale a muncitorilor migranţi.  
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Astfel, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 
123 din 21 februarie 2008 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei pentru 
Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi, se înfiinţează Comisia pentru Securitatea 
Socială a Lucrătorilor Migranţi, organism interministerial, denumită în continuare 
Comisia, fără personalitate juridică, pentru coordonarea aplicării prevederilor 
Regulamentului şi ale Regulamentului de aplicare. 

Comisia are următoarele atribuţii: 
• analizarea şi dezbaterea măsurilor care trebuie luate pentru implementarea 

Regulamentului şi a Regulamentului de aplicare, precum şi asupra acordurilor 
bilaterale în domeniul securităţii sociale; 

• discutarea deciziilor Comisiei Administrative pentru Securitatea Socială a 
Lucrătorilor Migranţi, constituită în baza art. 80 din Regulament; 

• promovarea şi dezvoltarea cooperării între instituţiile implicate în aplicarea 
Regulamentului şi a Regulamentului de aplicare; 

• analizarea şi aprobarea documentelor elaborate şi propunerilor formulate de 
organismele de legătură, precum şi în cadrul grupurilor de lucru la nivel de 
experţi; 

• discutarea şi promovarea măsurilor pentru pregătirea personalului din 
instituţiile implicate în aplicarea Regulamentului şi a Regulamentului de 
aplicare; 

• discutarea şi promovarea propunerilor de îmbunătăţire a modalităţilor de 
informare a lucrătorilor migranţi în privinţa drepturilor de securitate socială; 

• discutarea propunerilor privind participarea reprezentanţilor României în 
Comisia Administrativă pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi, 
precum şi la comitetele şi grupurile de lucru constituite în subordinea acesteia; 

• aprobarea raportului anual privind aplicarea Regulamentului şi a 
Regulamentului de aplicare, elaborat pe baza rapoartelor prezentate de 
organismele de legătură. 

În baza Ordinului Ministrului Sănătăţii şi Preşedintelui Casei Naţionale a Asigurărilor de 
Sănătate nr. 634/2009 privind implementarea proiectului NetC@RDS pentru 
îmbunătăţirea administrării serviciilor medicale acordate cetăţenilor migranţi în statele 
membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, se implementează 
proiectul NetC@RDS în vederea îmbunătăţirii administrării serviciilor de sănătate 
acordate cetăţenilor migranţi.  
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Unităţile sanitare pilot pentru instalarea unui punct de prezenţă NetC@RDS sunt: Spitalul 
Clinic de Urgenţă Floreasca Bucureşti, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. 
Spiridon" Iaşi, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Constanţa, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş, Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Sibiu, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Oradea, Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Bistriţa-Năsăud, Spitalul Judeţean de Urgenţă Sf. Gheorghe - Covasna, Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Miercurea-Ciuc. 

În cadrul proiectului, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate achiziţionează tehnica de 
calcul reprezentată de cititoare de carduri, pe care o dă în folosinţă gratuită spitalelor 
menţionate mai sus, prin Casele de asigurări de sănătate, pentru utilizarea aplicaţiei 
NetC@RDS în vederea administrării serviciilor medicale acordate cetăţenilor migranţi în 
România. Punerea în funcţiune şi asistenţa tehnică pentru utilizarea tehnicii de calcul se 
realizează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin direcţia de specialitate. 
Aplicaţia informatică transmisă Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin proiectul 
NetC@RDS va fi pusă la dispoziţia spitalelor gratuit. 

De asemenea, în conformitate cu Instrucţiunea Ministerului Muncii și Justiției Sociale de 
aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1408 din 14 iunie 1971 
privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor 
independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale 
Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile 
de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind 
aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi 
şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, în domeniul 
prestaţiilor familiale din 27.08.2007, instituţiile implicate în aplicarea Regulamentului  

Consiliului au următoarele atribuţii: 
• direcţiile de asistenţă socială teritoriale completează partea B a formularului E 

407, la solicitarea agenţiilor teritoriale sau la solicitarea directă a persoanei, în 
situaţia lucrătorilor migranţi care îşi desfăşoară activitatea în alte state membre, 
sau desemnează organismul responsabil de completarea acestui formular; 

• unităţile şcolare completează partea B a formularului E 402, la solicitarea 
agenţiilor teritoriale sau la solicitarea directă a persoanei; 
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• structurile de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciilor publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor de la reşedinţa solicitantului, au următoarele 
atribuţii:  

- pun la dispoziţia direcţiilor teritoriale informaţiile necesare în vederea 
completării formularelor europene pentru persoanele prevăzute la art. 1 
alin. (1), în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării; 

- completează partea B a formularului E401, la solicitarea direcţiilor 
teritoriale, a unei instituţii competente cu plata prestaţiilor familiale din 
alt stat membru sau la solicitarea directă a persoanei. 

• Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile sale competente, pune la 
dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale informaţiile necesare în 
situaţia în care datele transmise de alte state membre cu privire la lucrătorii 
migranţi şi la membrii familiilor acestora sunt incomplete şi nu permit 
identificarea persoanelor; 

• Oficiul Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin 
structurile sale judeţene, reprezintă instituţia responsabilă de completarea 
formularului E401, partea B, pentru cetăţenilor străini care au reşedinţa în 
România; 

• În vederea completării formularelor E 405 şi E 411, agenţiile teritoriale solicită 
date şi informaţii de la casele judeţene de pensii, respectiv Casa de Pensii a 
Municipiului Bucureşti, inspectoratele teritoriale de muncă şi, după caz, de la 
inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, aceste 
instituţii având obligaţia transmiterii, într-un termen de maximum 30 de zile de la 
data primirii solicitării, a datelor şi informaţiilor solicitate. În cazuri deosebite, 
pentru completarea formularelor menţionate agenţiile teritoriale pot solicita şi 
sprijinul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. 
Certificarea de către casele judeţene de pensii, respectiv Casa de Pensii a 
Municipiului Bucureşti, a perioadelor de asigurare realizate anterior datei de 1 
aprilie 2001 se va realiza pe baza documentelor şi informaţiilor prezentate de 
persoanele în cauză, şi anume: documente privind vechimea în muncă, respectiv 
carnetul de muncă şi/sau adeverinţe de vechime în muncă eliberate, în condiţiile 
legii, de foştii angajatori sau deţinătorii de fonduri arhivistice. Instituţiile centrale 
transmit direcţiilor teritoriale la solicitarea acestora toate datele necesare în 
vederea completării formularelor E 405 sau E411; 

• direcţiile teritoriale colaborează cu autorităţile de sănătate publică judeţene în 
vederea identificării medicului de familie al copiilor lucrătorului migrant care are 



 
 

603 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

reşedinţa în România şi care îşi desfăşoară activitatea în alt stat membru în 
vederea completării formularelor E404 şi E406. 

În conformitate cu prevederile art. 4, prestaţiile familiale pentru lucrătorii migranţi care 
desfăşoară o activitate profesională în România, precum şi pentru lucrătorii migranţi 
aflaţi în şomaj pe teritoriul României sunt acordate de către agenţiile teritoriale, în 
condiţiile stabilite de legislaţia română în vigoare şi în conformitate cu prevederile 
Regulamentului şi ale Regulamentului de aplicare. Pentru a beneficia de prestaţiile 
familiale (alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului sau, după 
caz, stimulentul lunar, indemnizaţiile lunare pentru creşterea copilului cu handicap), 
lucrătorii migranţi depun cererea de prestaţii la primăria în a cărei rază teritorială au 
domiciliul sau, după caz, reşedinţa.  

În conformitate cu prevederile Regulamentelor Europene 883/2004 și 987/2009, 
instituţia competentă la nivel naţional pentru administrarea şi gestionarea beneficiilor de 
asistenţă social pentru susţinerea copilului şi familiei este Agenţia Naţională pentru Plăţi 
şi Inspecţie Socială (ANPIS). Atribuţiile ANPIS: 

• asigură corespondenţa cu statele membre prin intermediul formularelor 
europene pentru domeniul beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea 
copilului şi familiei; 

• informează persoanele interesate cu privire la drepturile la beneficiile de 
asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor 
europene; 

• elaborează răspunsuri la petițiile adresate de persoane fizice sau juridice, din 
țară sau străinătate, privind criteriile de acordare a drepturilor la beneficiile 
de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în România, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 883/2004. 

• realizează evidenţa financiar-contabilă a drepturilor stabilite pentru lucrătorii 
migranţi, precum şi a plăţilor efectuate. 

Instituţiile competente la nivel local pentru administrarea şi gestionarea beneficiilor de 
asistenţă social pentru susţinerea copilului şi familiei sunt Agențiile Judeţene pentru Plăţi 
şi Inspecţie Socială, respectiv Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului 
Bucureşti (APISMB). Acestea au următoarele atribuţii: 

• informează persoanele interesate cu privire la drepturile la beneficiile de 
asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor 
europene şi punerea la dispoziţia acestora a formularelor necesare; 
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• procesează cererile persoanelor care solicită beneficii de asistenţă socială 
pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor europene 
menţionate; 

• stabilesc dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului 
şi familiei, conform prevederilor legislaţiei române în vigoare şi în baza 
prevederilor regulamentelor europene; 

• efectuează plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi 
familiei, conform prevederilor legislaţiei române în vigoare; 

• comunică direct, sau prin intermediul ANPIS, cu instituţiile competente cu 
acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi 
familiei din alte state membre; 

• solicită informaţii prin intermediul formularelor europene sau prin adrese, cu 
privire la persoanele care solicită beneficii de asistenţă socială pentru 
susţinerea copilului şi familiei, de la instituţiile competente cu acordarea 
beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din alte 
state membre; 

• completează formularele europene primite din partea instituţiilor competente 
din alte state membre; 

• realizează evidenţa financiar-contabilă la nivel teritorial a drepturilor la 
beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei stabilite 
în baza regulamentelor comunitare, precum şi a plăţilor efectuate. 

 Serviciul public de pensii publice 

În conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea nr. 118/2012 privind aprobarea 
Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările și completările ulterioare, 
Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, este instituţie publică de 
interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale care administrează sistemul public de pensii şi sistemul de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale şi care acordă persoanelor asigurate pensii şi alte 
prestaţii de asigurări sociale, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale. CNPP aplică politicile şi strategiile Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind 
pensiile şi alte prestaţii de asigurări sociale şi asigură beneficiarilor săi servicii publice 
bazate pe transparenţă, legalitate şi eficienţă. 
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La art. 7 din Hotărârea nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de 
Pensii Publice, cu modificările și completările ulterioare sunt prevăzute următoarele 
atribuţii ale Casei Naţionale de Pensii Publice: 

I. În domeniul organizatoric: 
• elaborează Regulamentul intern al CNPP, stabileşte structura organizatorică a 

caselor teritoriale de pensii şi aprobă regulamentul-cadru intern al acestora; 
• propune Ministerului Muncii și Justiției Sociale reglementarea unor aspecte din 

domeniul său de competenţă; 
• stabileşte, în cooperare cu casele de pensii sectoriale, modalitatea tehnică de 

evidenţă a contribuabililor şi beneficiarilor sistemului public de pensii, a 
drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale, precum şi a modului de 
colaborare cu Direcţia pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de 
date; 

• organizează modul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensii şi a altor 
drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul asigurărilor sociale, precum 
şi a celor finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale, conform legii; 

• organizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru 
bugetul asigurărilor sociale de stat; 

• organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind executarea creanţelor 
bugetare provenite din declaraţiile individuale de asigurare, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare; 

• ia măsurile necesare de regularizare a sumelor plătite în plus de către 
contribuabili, în aplicarea prevederilor legale naţionale şi internaţionale din 
domeniul său de competenţă; 

• stabileşte anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului 
cumulat, la cererea asiguratului, precum şi tarifele şi comisioanele pentru 
operaţiunile efectuate de către CNPP şi structurile sale teritoriale pentru terţi; 

• asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate 
de calcul şi de evidenţă; 

• organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi 
recuperare a capacităţii de muncă; 

• organizează şi administrează sistemul de trimitere la tratament balnear şi la 
odihnă şi aprobă criteriile pe baza cărora se acordă biletele de tratament 
balnear; 
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• iniţiază şi participă la elaborarea de proiecte, studii şi analize în domeniul său 
de activitate; 

• dispune măsurile legale pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a 
patrimoniului propriu, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia; 

• organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului 
propriu şi a personalului caselor teritoriale de pensii; 

• întocmeşte planul anual de pregătire şi perfecţionare profesională a 
personalului din domeniul pensiilor, accidentelor de muncă şi bolilor 
profesionale, expertizei medicale şi recuperării capacităţii de muncă, în cadrul 
Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului din Domeniul 
Pensiilor Publice; 

• organizează şi asigură evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, 
organizează activitatea privind aplicarea prevederilor acordurilor 
internaţionale de securitate socială la care România este parte, precum şi a 
reglementărilor europene în domeniul propriu de competenţă; 

• organizează şi dezvoltă cooperarea cu instituţii şi organisme similare din alte 
ţări, inclusiv prin încheierea de acorduri şi înţelegeri internaţionale, respectiv 
protocoale de colaborare, în domeniul său de activitate, în favoarea 
lucrătorilor migranţi sau în alte scopuri; 

• coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de asigurare pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale şi, cu precădere, activitatea preventivă 
desfăşurată de personalul propriu sau de asociaţiile profesionale de asigurare; 

• emite, respinge sau retrage autorizaţia de funcţionare pentru asociaţiile 
profesionale de asigurare, în condiţiile legii; 

• îndrumă şi controlează modul de acordare a drepturilor de asigurare ca urmare 
a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale şi, după caz, poate constata 
cazurile asigurate şi stabili drepturile de asigurare; 

• aplică sancţiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu îşi duc la îndeplinire 
sarcinile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prin 
personalul abilitat în acest scop de CNPP; 

• organizează activitatea privind stabilirea şi plata contribuţiilor pentru fondurile 
de pensii obligatorii administrate privat pentru asiguraţii aflaţi în evidenţa sa, 
conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

• controlează modul de acordare a prestaţiilor şi serviciilor de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale de către casele teritoriale de pensii; 
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• îndrumă şi controlează activitatea privind acordarea compensaţiilor pentru 
atingerea integrităţii persoanelor care au suferit accidente de muncă sau 
îmbolnăviri profesionale, despăgubiri în caz de deces şi rambursări de 
cheltuieli. 

II. În domeniul financiar: 
• înaintează anual Ministerului Muncii și Justiției Sociale propunerile pentru 

elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat; 
• furnizează datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat; 
• repartizează caselor teritoriale de pensii, pe trimestre, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, potrivit legii; 
• constituie fondul de rezervă şi asigură utilizarea acestuia, conform legii; 
• organizează activitatea de colectare şi virare a contribuţiilor de asigurări 

sociale pentru asiguraţii individuali şi a altor venituri, potrivit legii; 
• monitorizează activitatea caselor teritoriale de pensii în ceea ce priveşte 

încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat din contribuţiile de 
asigurări sociale pentru asiguraţii individuali, potrivit legii; 

• organizează activitatea privind calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor de 
asigurări sociale de sănătate şi a impozitului asupra pensiilor pentru 
beneficiarii sistemului public de pensii aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de 
pensii, în condiţiile legii; 

• asigură plata pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale care, potrivit 
legii, se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat şi care se achită prin 
intermediul caselor teritoriale de pensii; 

• asigură plata unor drepturi finanţate de la bugetul de stat, pentru care 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este ordonator principal de 
credite, CNPP exercitând funcţia de ordonator secundar de credite; 

• încheie convenţii cu Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. şi cu bănci 
pentru stabilirea condiţiilor efective de plată a pensiilor şi a drepturilor 
prevăzute de legile cu caracter special, prin mandat poştal şi, respectiv, în 
cont curent sau în cont de card, în funcţie de opţiunile beneficiarilor sistemului 
public de pensii aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii, precum şi 
convenţii cu alte instituţii/organisme, în vederea aplicării actelor normative 
incidente competenţei sale; 
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• stabileşte, prin convenţie încheiată cu Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia 
Generală Trezorerie şi Contabilitate Publică, nivelul dobânzilor pentru 
disponibilităţile băneşti ale asigurărilor sociale de stat; 

• întocmeşte documentaţia şi virează lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii 
următoare celei în care plătitorii au depus declaraţia nominală de asigurare, de 
la bugetul asigurărilor sociale de stat către fiecare fond de pensii obligatorii 
administrat privat, suma reprezentând contribuţiile individuale datorate, 
potrivit legii, în baza datelor din registrul participanţilor şi din evidenţa 
naţională a veniturilor asigurate în sistemul public de pensii; 

• finanţează la nivel naţional, în limita dispoziţiilor bugetare, studii de cercetare 
aplicativă, la propunerea caselor teritoriale de pensii, în vederea elaborării de 
soluţii, dispozitive şi metode de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor 
profesionale; 

• asigură evidenţa veniturilor şi a cheltuielilor de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, la nivel naţional; 

• elaborează şi supune spre aprobare Ministerului Muncii și Justiției Sociale 
criteriile şi metodologia care stau la baza calculului contribuţiei de asigurare 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale; 

• decontează, în condiţiile prevăzute de lege, prestaţiile efectuate de asociaţiile 
profesionale de asigurare care au calitatea de prestatori de servicii; 

• determină şi revizuieşte tarifele şi clasele de risc pentru fiecare sector de 
activitate, în funcţie de riscul de accidentare şi îmbolnăvire profesională din 
cadrul sectorului respectiv, şi stabileşte cota de contribuţie datorată 
corespunzător activităţilor desfăşurate în fiecare unitate; 

• asigură exportul în străinătate al prestaţiilor în bani, potrivit reglementărilor 
legale în domeniu. 

III. În domeniul îndrumării şi reprezentării: 
• îndrumă, coordonează şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de 

către casele teritoriale de pensii; 
• îndrumă şi coordonează metodologic activitatea caselor de pensii sectoriale; 
• îndrumă, coordonează şi controlează persoanele juridice şi fizice cărora le 

revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind sistemul public 
de pensii în domeniul propriu de competenţă; 

• îndrumă, în domeniul propriu de competenţă, persoanele juridice şi fizice 
cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din prevederile instrumentelor 
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juridice cu caracter internaţional la care România este parte, inclusiv a 
regulamentelor europene; 

• îndrumă şi coordonează activitatea de aplicare a acordurilor internaţionale de 
asigurări sociale, la care România este parte, precum şi a reglementărilor 
europene în domeniul propriu de competenţă; 

• îndrumă, coordonează şi controlează modul de stabilire şi achitare a 
prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute de lege, precum şi a altor drepturi 
prevăzute de legi speciale, care se achită din bugetul asigurărilor sociale de 
stat, respectiv din bugetul de stat de către casele teritoriale de pensii; 

• îndrumă, coordonează şi controlează activitatea de expertiză medicală şi 
recuperare a capacităţii de muncă în domeniul propriu de activitate; 

• îndrumă, coordonează şi controlează activitatea caselor teritoriale de pensii în 
ceea ce priveşte colectarea contribuţiilor de asigurări sociale datorate de 
asiguraţii individuali, precum şi activitatea de executare silită, potrivit legii; 

• îndrumă, coordonează şi controlează casele teritoriale de pensii în ceea ce 
priveşte activitatea de comunicare şi relaţii cu publicul, precum şi modul de 
asigurare a accesului la informaţiile de interes public; 

• asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care este 
parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale specifice domeniului de 
activitate; 

• propune, îndrumă, coordonează şi verifică modul de aplicare a dispoziţiilor 
legale cu privire la pregătirea şi formarea profesională a personalului din cadrul 
caselor teritoriale de pensii; 

• asigură personalul de specialitate din cadrul tuturor categoriilor de personal 
care îşi desfăşoară activitatea atât la nivel central, cât şi teritorial, pentru 
susţinerea, în calitate de lectori, a programelor de iniţiere, specializare, 
instruire şi perfecţionare profesională organizate de Centrul Naţional de 
Formare Profesională a Personalului în Domeniul Pensiilor Publice; 

• asigură reprezentarea în relaţiile cu instituţiile şi organismele internaţionale, 
precum şi cu instituţiile similare din alte state; 

• realizează activităţile ce decurg din statutul României de stat membru al 
Uniunii Europene, în domeniul specific de activitate; 

• încheie protocoale cu organisme din ţară în domeniul său de activitate; 
• îndrumă activitatea privind suspendarea dreptului la prestaţii de asigurări 

pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 
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IV. În domeniul evidenţei, certificării şi raportării: 
• asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul public 

de pensii, aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii; 
• asigură evidenţa la nivel naţional a participanţilor la fondurile de pensii 

obligatorii administrate privat, în limitele proprii de competenţă; 
• asigură evidenţa la nivel naţional a drepturilor şi obligaţiilor de asigurări 

sociale achitate prin intermediul caselor teritoriale de pensii pe baza codului 
numeric personal; 

• ţine evidenţa pentru persoanele care nu deţin, potrivit legii, cod numeric 
personal, pe baza codului intern, gestionat de CNPP; 

• certifică, la termenele stabilite prin decizie a preşedintelui CNPP, stagiul de 
cotizare şi punctajul pentru fiecare asigurat, prin intermediul caselor 
teritoriale de pensii; 

• gestionează baza de date proprie privind asiguraţii sistemului public de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi baza de date privind 
participanţii la fondurile de pensii obligatorii administrate privat şi asigură 
caracterul confidenţial al acestora; 

• asigură gestionarea bazelor de date privind plata pensiilor din sistemul public, 
a indemnizaţiilor şi a altor drepturi prevăzute de legi speciale, care se stabilesc 
şi se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii; 

• asigură emiterea documentelor pentru plata pensiilor din sistemul public, a 
indemnizaţiilor şi a altor drepturi prevăzute de legi speciale, care se stabilesc 
şi se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii; 

• îşi corelează bazele de date proprii cu bazele de date ale Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală (ANAF) şi ale caselor de pensii sectoriale pentru realizarea 
unei evidenţe corecte şi unitare a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la 
sistemul public de pensii, precum şi la sistemul fondurilor de pensii 
administrate privat; 

• acordă caselor de pensii sectoriale şi ANAF, în mod gratuit şi pe bază de 
reciprocitate, accesul la informaţiile referitoare la declararea şi plata 
contribuţiilor de asigurări sociale din bazele de date pe care le are în 
administrare; 

• preia de la ANAF informaţiile transmise anual, după depunerea declaraţiilor 
fiscale, privind veniturile realizate de persoanele fizice, altele decât cele care 
realizează venituri din salarii sau asimilate acestora; 
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• certifică legislaţia naţională aplicabilă, în situaţia lucrătorilor migranţi, 
conform regulamentelor europene în vigoare în domeniul coordonării 
sistemelor de securitate socială şi acordurilor internaţionale de asigurări 
sociale la care România este parte; 

• prezintă Guvernului şi partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de 
administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat; 

• publică anual raportul de activitate; 
• răspunde sesizărilor adresate direct sau transmise de către Administraţia 

Prezidenţială, Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, precum şi de alte 
instituţii, persoane fizice şi juridice; 

• asigură, potrivit legii, schimbul de informaţii cu ANAF, ca instituţie de 
colectare a contribuţiilor pentru fondurile obligatorii de pensii administrate 
privat, cu Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu fondurile 
de pensii, precum şi cu administratorii acestora; 

• în cazul unor neconcordanţe ale datelor cuprinse în fişele de declarare a bolilor 
profesionale (BP2), solicită instituţiilor competente clarificarea acestora şi 
modificarea, în consecinţă, a înregistrărilor. 

V. În domeniul prevenirii accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale: 
• coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de prevenire desfăşurată la 

nivelul caselor teritoriale de pensii şi stabileşte priorităţile de prevenire pentru 
activitatea sa; 

• verifică modalitatea de completare a formularului pentru înregistrarea 
accidentului de muncă (FIAM) şi, în caz de neconcordanţe, solicită instituţiilor 
modificarea acestora; 

• realizează obiectivele de prevenire, prin servicii proprii, cu personal specializat 
sau persoane fizice/juridice abilitate conform legii; 

• stabileşte programele anuale de prevenire şi acordă consultanţă cu privire la 
organizarea şi la măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora; 

• acordă consiliere în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în funcţie de 
situaţiile specifice domeniului de activitate, în scopul îmbunătăţirii activităţii 
de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în mod direct 
sau în baza unor contracte încheiate în condiţiile legii; 

• efectuează analize şi evaluări de riscuri pentru probleme de interes naţional, 
elaborează studii, analize şi asigură documentaţia privind riscurile şi condiţiile 
de muncă, în vederea fundamentării unor măsuri de prevenire; 
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• consiliază casele teritoriale de pensii cu privire la realizarea instrucţiunilor 
proprii de securitate a muncii la nivelul angajatorilor; 

• elaborează forme şi mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de 
muncă şi a bolilor profesionale; 

• are acces şi poate consulta dosarul de cercetare al bolilor profesionale şi 
accidentelor de muncă, în cadrul activităţii de prevenire; 

• propune ordonatorului de credite, în funcţie de identificarea unor priorităţi la 
nivel naţional, finanţarea de proiecte sau programe de cercetare pentru 
fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de prevenire necesare; 

• coordonează, îndrumă şi controlează activitatea privind aplicarea 
regulamentelor referitoare la regimul de securitate socială a lucrătorilor 
migranţi pentru domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; 

• participă la activitatea desfăşurată de Comisia de abilitare a serviciilor externe 
de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de 
informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

VI. În domeniul reabilitării medicale, recuperării capacităţii de muncă şi reconversiei 
profesionale a persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale: 

• coordonează şi controlează activitatea de recuperare funcţională, protejare, 
reorientare şi reconversie, în vederea reintegrării profesionale pentru cei care 
au suferit accidente de muncă şi boli profesionale; 

• coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de casele teritoriale de 
pensii în domeniul acordării prestaţiilor şi serviciilor pentru reabilitare 
medicală; 

• coordonează şi îndrumă activitatea caselor teritoriale de pensii legată de 
derularea contractelor încheiate cu spitalele; 

• coordonează şi organizează activitatea privind decontarea prestaţiilor în natură 
pentru lucrătorii migranţi care au suferit accidente de muncă şi boli 
profesionale; 

• coordonează şi organizează activitatea privind eliberarea documentelor 
portabile stabilite de regulamentele de securitate socială pentru domeniul 
accidente de muncă şi boli profesionale; 

• poate încheia contracte la nivel central şi/sau teritorial cu furnizori de servicii 
medicale pentru realizarea activităţii de reabilitare medicală. 



 
 

613 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

VII. În domeniul colaborării cu casele de pensii sectoriale: 
• coordonează metodologic activitatea caselor de pensii sectoriale; 
• colaborează cu casele de pensii sectoriale, precum şi cu ANAF şi cu unităţile 

sale subordonate, cu care face schimb de informaţii privind colectarea şi, 
respectiv, declararea contribuţiilor de asigurări sociale; 

• transmite adeverinţele de stagiu de cotizare şi punctajul realizat de asiguraţi 
în sistemul gestionat de CNPP, în vederea stabilirii drepturilor de pensie sau 
recalculării pensiei de către casele de pensii sectoriale; 

• colaborează cu casele de pensii sectoriale în vederea comunicării către 
asiguraţi a punctajului anual şi a punctajului cumulat pentru perioadele de 
stagiu de cotizare realizate; 

• stabileşte, împreună cu casele de pensii sectoriale, tariful serviciului de 
certificare, la cererea asiguraţilor, a stagiului de cotizare realizat; 

• sprijină din punct de vedere metodologic activitatea de aplicare a acordurilor 
internaţionale de asigurări sociale la care România este parte, precum şi a 
regulamentelor comunitare în vigoare în domeniul de competenţă al CNPP; 

• colaborează cu casele de pensii sectoriale pentru organizarea, îndrumarea şi 
controlul activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de 
muncă, prin intermediul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de Muncă şi al comisiilor centrale de expertiză 
medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor 
Interne şi Serviciului Român de Informaţii, după caz; 

• colaborează cu casele de pensii sectoriale pentru stabilirea procedurilor 
referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a drepturilor băneşti şi 
aprobarea lor prin ordine ale conducătorilor CNPP şi ai caselor de pensii 
sectoriale; 

• colaborează cu casele de pensii sectoriale pentru stabilirea şi aprobarea 
anuală, prin ordin comun al conducătorilor CNPP şi ai caselor de pensii 
sectoriale, a criteriilor pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament 
balnear, precum şi a nivelului contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor şi a 
pensionarilor. 

VIII. În privinţa Comisiei Centrale de Contestaţii: 
• asigură primirea şi înregistrarea contestaţiilor înaintate Comisiei centrale de 

contestaţii de casele teritoriale de pensii; 
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• asigură analiza contestaţiilor şi a documentelor înaintate Comisiei centrale de 
contestaţii de casele teritoriale de pensii, precum şi verificarea deciziilor de 
pensie contestate; 

• asigură întocmirea documentaţiei tehnice, necesară examinării şi soluţionării 
contestaţiilor de către Comisia centrală de contestaţii; 

• asigură secretariatul Comisiei centrale de contestaţii; 
• asigură comunicarea în termen a hotărârilor Comisiei centrale de contestaţii 

părţilor interesate şi restituirea dosarelor de pensie caselor teritoriale de 
pensii; 

• analizează cauzele care conduc la aplicarea eronată şi neunitară a legislaţiei 
referitoare la pensiile publice de către casele teritoriale de pensii; 

• formulează şi înaintează preşedintelui CNPP propuneri privind aplicarea 
corectă şi unitară a legislaţiei referitoare la pensiile publice de către casele 
teritoriale de pensii. 

 Serviciul public de protecţie a persoanelor în cadrul sistemului de asigurare 
pentru şomaj 

Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă:  
• asigură implementarea politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate de 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în concordanţă cu Strategia europeană de 
ocupare a forţei de muncă; 

• elaborează, implementează, finanţează şi cofinanţează programe privind 
ocuparea şi formarea profesională a forţei de muncă, precum şi acţiuni 
specifice domeniului său de activitate, pe baza politicilor şi strategiilor 
elaborate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale; 

• urmăreşte aplicarea unitară a legislaţiei care reglementează măsurile de 
protecţie socială, prevenire a şomajului şi stimulare a ocupării forţei de muncă 
finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi controlează respectarea de 
către unităţile din subordine a prevederilor legale incidente în domeniul de 
activitate; 

• propune spre aprobare, anual, Ministerului Muncii și Justiției Sociale 
programele de ocupare şi planurile de formare profesională a persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă; 
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• participă la implementarea măsurilor prevăzute în planurile şi programele 
guvernamentale vizând ocuparea forţei de muncă, aprobate potrivit legii; 

• îndeplineşte atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind ucenicia la locul 
de muncă; 

• îndeplineşte atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind efectuarea 
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior; 

• asigură implementarea proiectelor specifice domeniului de activitate finanţate 
din fonduri europene nerambursabile; 

• organizează, în condiţiile legii, stabilirea şi plata drepturilor băneşti ce se 
suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

• organizează, în condiţiile legii, stabilirea şi plata creanţelor ce se suportă din 
Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; 

• administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj şi gestionează Fondul de 
garantare pentru plata creanţelor salariale; 

• repartizează resursele financiare necesare structurilor deconcentrate; 
• urmăreşte realizarea execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului 

de garantare pentru plata creanţelor salariale şi organizează activitatea de 
evidenţă contabilă aferentă acestora; 

• furnizează, anual, Ministerului Muncii și Justiției Sociale datele necesare pentru 
fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului asigurărilor pentru şomaj; 

• înaintează Ministerului Muncii și Justiției Sociale propuneri cu privire la actele 
normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei, în 
vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor deţinute potrivit legii, precum şi 
măsurile de protecţie socială, de prevenire a şomajului şi de stimulare a 
ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

• exercită atribuţiile ce îi revin în calitate de membru al reţelei europene de 
servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES); 

• asigură coordonarea reţelei naţionale a serviciilor de ocupare a forţei de 
muncă, componentă a reţelei EURES, în calitate de Birou naţional de 
coordonare; 

• colaborează cu Biroul european de coordonare a compensării ofertelor şi 
cererilor de locuri de muncă şi cu celelalte birouri naţionale de coordonare din 
cadrul reţelei EURES; 

• implementează prevederile acordurilor juridice bilaterale în domeniul 
schimbului de forţă de muncă încheiate de România; 
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• este organism de legătură pentru prestaţiile de şomaj în aplicarea 
regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială; 

• organizează şi monitorizează activitatea de implementare a prevederilor 
referitoare la prestaţia de şomaj din regulamentele europene privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială la nivelul Agenţiei Naţionale şi al 
agenţiilor teritoriale; 

• organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de informare şi 
consiliere a persoanelor care doresc să presteze muncă în statele membre ale 
Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic 
European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, 
convenţii şi înţelegeri; 

• promovează, în colaborare cu celelalte instituţii competente, măsuri de 
asigurare şi protejare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor români care 
lucrează în străinătate; 

• îndeplineşte funcţiile care îi revin în calitate de membru din partea României 
al Asociaţiei Mondiale a Serviciilor Publice de Ocupare; 

• organizează, în condiţiile legii, activitatea privind acreditarea furnizorilor de 
servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă; 

• gestionează Registrul naţional al furnizorilor de servicii specializate pentru 
stimularea ocupării forţei de muncă şi Registrul naţional al furnizorilor de 
servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din alt stat 
membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care prestează 
transfrontalier servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă 
pe teritoriul României; 

• organizează şi monitorizează activitatea agenţiilor teritoriale privind controlul, 
îndeplinirea măsurilor asigurătorii şi efectuarea executării silite a creanţelor 
bugetare reprezentând debite constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
altele decât cele provenind din neplata contribuţiilor; 

• elaborează bilanţul anual de ocupare la nivel naţional şi judeţean; 
• elaborează şi/sau coordonează şi finanţează studii, analize, prognoze privind 

piaţa muncii şi impactul măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de 
muncă; 

• calculează şi face publici indicatorii statistici privind piaţa forţei de muncă, 
conform prevederilor legale; 

• administrează sistemul informatic la nivelul Agenţiei Naţionale şi al structurilor 
sale teritoriale; 
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• coordonează activităţile privind asigurarea resurselor umane, organizează 
formarea profesională, perfecţionarea şi specializarea personalului la nivelul 
Agenţiei Naţionale şi al structurilor sale teritoriale; 

• promovează serviciile oferite de Agenţia Naţională şi de structurile sale 
teritoriale, asigură informarea operativă a beneficiarilor asupra accesării 
acestor servicii şi editează materiale informative în domeniul său de activitate. 

Atribuţiile Agenţiilor Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă:  
• asigură înregistrarea în evidenţe a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi 

a şomerilor, în condiţiile legii; 
• încheie, în condiţiile legii, contracte de asigurare pentru şomaj; 
• stabilesc şi plătesc, în condiţiile legii, drepturile băneşti ce se suportă din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj; 
• furnizează şi finanţează servicii de prevenire a şomajului şi de stimulare a 

ocupării forţei de muncă, în concordanţă cu strategiile şi politicile de ocupare 
a forţei de muncă şi cu tendinţele care se manifestă pe piaţa internă a forţei 
de muncă; 

• asigură înregistrarea în evidenţe a locurilor de muncă vacante comunicate de 
angajatori potrivit legii; 

• consiliază şi orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă şi realizează 
punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de 
muncă în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu; 

• organizează şi prestează, gratuit sau contra cost, în condiţiile legii, servicii de 
formare profesională şi de evaluare şi certificare a competenţelor dobândite pe 
alte căi decât cele formale pentru persoanele neîncadrate în muncă şi pentru 
alte categorii de beneficiari prevăzute de lege; 

• asigură implementarea programelor specifice domeniului de activitate 
finanţate din fonduri europene nerambursabile; 

• stabilesc şi plătesc, în condiţiile legii, creanţele ce se suportă din Fondul de 
garantare pentru plata creanţelor salariale; 

• asigură realizarea indicatorilor prevăzuţi în contractele anuale de performanţă 
managerială; 

• acreditează, în condiţiile legii, furnizorii de servicii specializate pentru 
stimularea ocupării forţei de muncă; 

• implementează prevederile legale privind ucenicia la locul de muncă şi 
gestionează Registrul angajatorilor de ucenici; 
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• controlează respectarea de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor 
legale care reglementează sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă; 

• gestionează resursele financiare alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
potrivit legii; 

• îndeplinesc măsurile asigurătorii şi efectuează executarea silită a creanţelor 
bugetare reprezentând debite constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
altele decât cele provenind din neplata contribuţiilor; 

• asigură servicii de informare şi consiliere a persoanelor care doresc să presteze 
muncă în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale 
Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care 
România a încheiat tratate, convenţii, acorduri şi înţelegeri; 

• sunt instituţii competente pentru aplicarea prevederilor referitoare la prestaţia 
de şomaj din regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială; 

• asigură acordarea prestaţiilor de şomaj stabilite prin valorificarea perioadelor 
de asigurare realizate în alte state membre ale Uniunii Europene şi în statele 
semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi Elveţia, în 
condiţiile prevăzute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor 
de securitate socială; 

• editează materiale informative în domeniul propriu de activitate. 

Atribuţiile Centrelor Regionale: 
• organizează şi realizează, în condiţiile legii, în colaborare cu agenţiile 

teritoriale din judeţele care le sunt arondate prin hotărâri ale consiliului de 
administraţie, activitatea de formare profesională a şomerilor şi a altor 
categorii de persoane. 

• pot desfăşura şi activităţi de formare profesională şi de evaluare şi certificare a 
competenţelor profesionale ale şomerilor şi ale altor categorii de persoane din 
alte judeţe nearondate, la solicitarea agenţiilor teritoriale, a angajatorilor, 
precum şi a altor entităţi interesate. 

Consiliile consultative ale Centrelor regionale au, în principal, următoarele atribuţii:
A. consiliază directorii în adoptarea deciziilor cu privire la: 

a) elaborarea strategiei regionale de formare profesională a adulţilor, corelată cu 
cerinţele pieţei muncii din regiunea pe care o deservesc; 
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b) adoptarea măsurilor adecvate în scopul realizării sarcinilor ce le revin potrivit 
planurilor, programelor de formare profesională şi indicatorilor specifici 
domeniului de activitate, prevăzuţi în contractele de performanţă; 

B. analizează: 
a) execuţia bugetară lunară şi situaţia financiară trimestrială; 
b) raportul anual de activitate, situaţia financiară anuală şi execuţia bugetară; 

C. fac propuneri cu privire la: 
a) proiectul planului anual de formare profesională; 
b) fundamentarea bugetului; 

D. promovează realizarea dialogului social la nivelul centrelor regionale, în domeniul 
formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. 

Serviciul public de gestionare a formării profesionale a adulților 

Formarea profesională a adulţilor se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire, 
profesii, ocupaţii, meserii şi specializări, ţinându-se seama de nevoile angajatorilor, de 
competenţele de bază ale adulţilor, de cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupă şi de 
posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în muncă, precum şi de cerinţele de pe 
piaţa muncii şi aspiraţiile adulţilor. 
Formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea 
profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului naţional 
de învăţământ.  

Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură pregătirea necesară pentru dobândirea 
competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă. 

Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie 
dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi 
competenţe. 

Formarea profesională a adulţilor se organizează prin programe de iniţiere, calificare, 
recalificare, perfecţionare, specializare, definite astfel: 
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    a) iniţierea reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei 
calificări conform standardului ocupaţional sau de pregătire profesională; 

    b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea profesională care 
conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit 
unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii; 

    c) perfecţionarea, respectiv specializarea, reprezintă pregătirea profesională care 
conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau 
competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, 
respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de 
competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, 
dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi. 

Programele de formare profesională a adulţilor se pot realiza, la solicitarea scrisă a 
beneficiarilor, şi în limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de circulaţie 
internaţională, cu respectarea libertăţii de opţiune a tuturor persoanelor adulte 
interesate de un anumit program. 

Formele de realizare a formării profesionale a adulţilor sunt: 
    a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională; 
    b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţilor proprii; 
    c) stagii de practică şi specializare în unităţi din ţară sau din străinătate; 
    d) alte forme de pregătire profesională. 

 
Formarea profesională a adulţilor se realizează prin programe de formare profesională ce 
cuprind totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică în vederea 
realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru un anumit domeniu.  

Furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare profesională, 
finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională, numai 
dacă au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizaţia pentru desfăşurarea unor 
activităţi independente, activităţi de formare profesională şi sunt autorizaţi în condiţiile 
legii. 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor 
de formare profesională a adulţilor, gestionează registrele naţionale ale furnizorilor de 
formare profesională a adulţilor, precum şi reglementarea sistemului de asigurare a 
calităţii în formarea profesională a adulţilor. 
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În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale înfiinţează, în subordinea sa, comisii de autorizare judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti. 

Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, după cum urmează: 
    a) directorul agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti, care are calitatea de preşedinte; 
    b) un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului 

Bucureşti; 
    c) un reprezentant al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti; 
    d) un reprezentant al asociaţiilor patronale reprezentative la nivel judeţean, 

propus prin consens; 
    e) un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel judeţean, 

propus prin consens. 

Comisiile de autorizare au următoarele atribuţii: 
    a) autorizează furnizorii de formare profesională; 
    b) oferă consultanţă şi informaţii furnizorilor de formare profesională; 
    c) monitorizează activitatea furnizorilor de formare profesională şi organizarea 

examenelor de absolvire şi, după caz, retrag autorizaţia acestora; 
    d) coordonează organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de 

iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare profesională şi alte forme 
specifice. 

ANOFM îndeplinește următoarele atribuții în domeniul formării forței de muncă: 
• coordonează la nivel național activitatea de formare profesională a persoanelor 

aflate în căutarea unui loc de munca, potrivit legii, pune în aplicare politicile și 
strategiile privind calificarea și recalificarea persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă;  

• organizează programe de formare profesională pentru aceste categorii de adulti 
prin centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare 
profesională autorizați;  

• atribuie programe de formare profesională prin încredințare directă, prin 
selecție de oferte sau prin licitație, în condițiile legii. 
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3.11.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de ocupare și relații de muncă 

 Serviciul public de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de 
muncă 

Temeiul legal al finanțării și categoriile de cheltuieli legate de furnizarea serviciului 
public de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din 
bugetul asigurărilor pentru șomaj sunt următoarele: 
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Potrivit prevederilor art. 101 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, 
ANOFM prezintă Ministerului Muncii și Justiției Sociale rapoarte trimestriale și anuale 
privind executarea bugetului asigurărilor pentru șomaj.  

 Serviciul public de securitate şi sănătate în muncă 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1377/2009 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările și completările 
ulterioare, Inspecţia Muncii este instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată 
integral de la bugetul de stat. 

Toate veniturile aferente activităţilor desfăşurate de Inspecţia Muncii se fac venit la 
bugetul de stat, cu excepţia veniturilor activităţii «Revista Obiectiv».  

Activităţile de interes naţional în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi sursele de 
acoperire a cheltuielilor necesare în vederea realizării acestora se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 
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Activităţile de interes naţional privind cercetarea ştiinţifică în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă se finanţează din fondurile prevăzute pentru acestea, potrivit legii. 

Dupa cum se menţionează în cuprinsul art. 8 din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Inspectoratului Teritorial de Muncă aprobat prin Ordinul ministrului 
muncii și justiției sociale nr. 1685/2010 și modificat prin Ordinul ministrului muncii și 
justiției sociale nr. 2063/01.08.2012 și Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 
58/04.01.2013, Inspectoratul, prin personalul propriu, poate furniza la cerere celor 
interesaţi, servicii în domeniile de competenţă, în condiţiile legii. 

Contravaloarea prestaţiilor prevăzute la art. 7, alin. (1) din Legea nr. 51/2012 privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea 
Inspecţiei Muncii, se suportă de beneficiari şi constituie venituri la bugetul statului. 

 Serviciul public pentru inspecţia muncii 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2012 privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, art. 1, alin. (2), 
Inspecţia Muncii are personalitate juridică şi este finanţată integral de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 

De asemenea, la art. 7 din Legea nr. 51/2012 privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii se precizează că 
Inspecţia Muncii poate să presteze servicii şi să furnizeze date/informaţii, contra cost, în 
condiţiile legii. Contravaloarea serviciilor prestate se suportă de către beneficiarii 
acestora şi constituie venituri la bugetul de stat. 
Serviciile pentru care se percep tarife, precum şi cuantumul acestora se stabilesc prin 
ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. 

 Serviciul public de securitate socială pentru muncitorii migranţi 

În domeniul protecţiei sociale, Ministerul Muncii și justiției Sociale are printre atribuţiile 
sale principale finanţarea beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul propriu. 
Totodată, autorităţile administraţiei publice locale, în vederea aplicării politicilor sociale 
în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
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dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, au 
atribuţii privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială: 

- realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială 
administrate; 

- elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de 
asistenţă socială; 

Beneficiile de asistenţă socială se finanţează din fonduri alocate de la bugetul de stat 
sau/şi de la bugetele locale, conform dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 292/2011 a 
asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare. 

La fundamentarea anuală a sumelor necesare asigurării plăţii beneficiilor de asistenţă 
socială se ţine cont de următoarele elemente: 

a) numărul de beneficiari înregistraţi în anul anterior; 
b) estimarea numărului de beneficiari pentru anul bugetar în funcţie de evoluţiile 

economice, demografice şi sociale, precum şi de indicatorii macroeconomici 
înregistraţi; 

c) cuantumul nominal sau, după caz, cuantumul mediu al beneficiului de asistenţă 
socială. 

Fondurile necesare cheltuielilor cu tipărirea formularelor de cerere se asigură din bugetul 
unităţilor administrativ-teritoriale. 

 Serviciul public de pensii publice 

Aşa cum este prevăzut în cuprinsul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările și completările ulterioare, bugetul asigurărilor sociale de stat 
cuprinde veniturile şi cheltuielile sistemului public de pensii.  

Guvernul elaborează anual, pe baza propunerilor Casei Naţionale de Pensii Publice şi ale 
instituţiilor care au în subordine Case de Pensii Sectoriale, proiectul legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat, pe care îl supune spre aprobare Parlamentului. 

Casele de Pensii Sectoriale elaborează propuneri pentru bugetul asigurărilor sociale de 
stat şi le transmit instituţiilor publice în subordinea cărora funcţionează. 



 
 

629 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

În situaţia în care legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu a fost adoptată cu cel 
puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare prevederile 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul precedent, până la adoptarea noului buget.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din: 
a) contribuţii de asigurări sociale, dobânzi şi penalităţi de întârziere, precum şi din 

alte venituri, potrivit legii; 
b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor 

sociale de stat, care se aprobă prin legile bugetare anuale. 

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestaţiilor de 
asigurări sociale din sistemul public de pensii, cheltuielile privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului public de pensii, finanţarea unor investiţii proprii, alte cheltuieli 
prevăzute de lege.  

Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă anual până la 3% pentru 
constituirea unui fond de rezervă. Fondul de rezervă cumulat nu poate depăşi nivelul 
cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar respectiv. Fondul de rezervă se utilizează 
pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate sau a altor 
cheltuieli ale sistemului public de pensii, aprobate prin legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat. Fondul de rezervă nu se poate utiliza în primii 3 ani de la începerea 
constituirii acestuia. Fondul de rezervă se constituie în anii în care bugetul asigurărilor 
sociale de stat este excedentar, nu primeşte sume pentru echilibrare, şi numai după 
acoperirea deficitelor din anii precedenţi ale bugetului asigurărilor sociale de stat. 

 Serviciul public de protecţie a persoanelor în cadrul sistemului de asigurare 
pentru şomaj 

Pentru dezvoltarea activităţilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forței de Muncă, 
respectiv ale unităţilor din subordine, autorităţile publice centrale şi locale atribuie, în 
condiţiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri şi spaţii. 

Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forței de Muncă, a agenţiilor teritoriale, precum şi a Centrului Naţional de Formare 
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Profesională a Personalului Propriu se asigură integral din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie.  
Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea centrelor regionale se asigură din venituri 
proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile 
legii. 

Una din măsurile de protecție a persoanelor în cadrul sistemului de asigurare pentru 
şomaj este indemnizația de șomaj, care reprezintă o compensație parţială a veniturilor 
asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenţilor 
instituţiilor de învăţământ care nu s-au putut încadra în muncă. 

O altă categorie de cheltuieli care se realizează din bugetul asigurărilor pentru șomaj 
este prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013 - 
2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit art. 2, persoanele disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare, din cadrul unor societăţi 
naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi al societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale de 
venit lunar de completare, care se plătește din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Venitul 
lunar de completare este egal cu diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net 
pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul 
individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din 
luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional 
de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. Acesta se acordă lunar pe perioade 
stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate. 

Serviciul public de gestionare a formării profesionale a adulților 

Formarea și evaluarea rezultatelor formării profesionale a adulților se finanțează din 
următoarele surse:  

a) fonduri proprii ale angajatorilor;  
b) bugetul asigurărilor pentru somaj;  
c) sponsorizări, donații, surse externe atrase;  
d) taxe de la persoanele participante la programele de formare profesională. 
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Programele de formare profesională organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă se finanţează din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii. 
 

Finanţarea formării profesionale se poate realiza şi din sponsorizări, donaţii sau din surse 
externe. Condiţiile şi formele în care se acordă furnizorilor de formare profesională 
sprijin financiar din surse externe vor corespunde legislaţiei în vigoare sau prevederilor 
acordurilor internaţionale de cooperare la care România este parte. 

3.11.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

 Serviciul public de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de 
muncă 

Astfel cum se menționează în art. 104 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările 
ulterioare, autoritățile administrației publice locale au obligația să monitorizeze 
evoluțiile de pe piața muncii în plan teritorial, să participe activ la elaborarea și 
realizarea măsurilor de îmbunătățire a ocupării persoanelor neîncadrate în muncă și să 
sprijine activitatea agențiilor teritoriale.  

Totodată, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, din consiliul consultativ al AJOFM face parte un 
reprezentant la autorităților publice locale, numit de Președintele Consiliului Județean. 
Consiliul consultativ al agenției teritoriale are atribuții legate de consilierea directorului 
executiv al AJOFM în adoptarea deciziilor cu privire la: 

• măsurile de realizare a sarcinilor ce le revin conform programelor elaborate în 
domeniu și indicatorilor din contractul de performanță managerială, precum și 
repartizarea între subunități a sarcinilor potrivit acestor contracte; 

• analiza execuției bugetare lunare și a situației financiare trimestriale, și a 
raportului anual de activitate, a situației financiare anuale și a execuției bugetare 
anuale; 

• realizarea de propuneri privind programele de activitate ale subunităților din 
subordinea AJOFM, proiectele programelor de ocupare a forței de muncă și de 
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formare profesională la nivelul județului, proiectului de buget și înființarea și 
dezvoltarea punctelor de lucru.  

 Serviciul public de securitate şi sănătate în muncă 

În conformitate cu prevederile art. 6 şi art. 7 din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Inspectoratului Teritorial de Muncă aprobat prin Ordinul ministrului 
muncii și justiției sociale nr. 1685/2010 și modificat prin Ordinul ministrului muncii și 
justiției sociale nr. 2063/01.08.2012 și Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 
58/04.01.2013, activitatea Inspectoratului este îndrumată şi controlată de Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale. 

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul colaborează cu autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu 
organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media, putând furniza, la 
cererea acestora, date şi informaţii, în limitele sale de competenţă, cu înştiinţarea 
prealabilă a Inspecţiei Muncii, potrivit prevederilor legale. 

Pentru elucidarea unor probleme tehnice, Inspectoratul poate solicita sprijinul unor 
specialişti din unităţile de producţie, cercetare, proiectare şi din alte instituţii publice 
ale statului. 

 Serviciul public pentru inspecţia muncii 

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile aflate în 
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora au obligaţia de a pune la dispoziţia 
Inspecţiei Muncii şi a inspectoratelor teritoriale de muncă, la solicitarea acestora, 
informaţiile şi documentele necesare, în mod operativ şi gratuit, pentru îndeplinirea 
atribuţiilor stabilite prin lege. 

 Serviciul public de securitate socială pentru muncitorii migranţi 

În conformitate cu Instrucţiunea Ministerului Muncii și Justiției Sociale de aplicare a 
prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind 
aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi 
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şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale 
Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile 
de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind 
aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi 
şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, în domeniul 
prestaţiilor familiale din 27.08.2007, cele doua paliere administrative se relaţionează 
astfel: 

Pentru a beneficia de prestaţiile familiale lucrătorii migranţi  depun o cerere de prestaţii 
la Primăria în a cărei rază teritorială au domiciliul sau, după caz, reşedinţa. Cererea este 
însoţită de formularul E 401 "Atestat privind componenţa familiei în vederea acordării 
prestaţiilor familiale", denumit în continuare formularul E 401, completat la partea B de 
către instituţia competentă în materie de stare civilă de la locul de reşedinţă al 
membrilor de familie ai lucrătorului migrant. 

Dacă lucrătorii migranţi prevăzuţi la art. 4 care au formulat o cerere de acordare a 
prestaţiilor familiale nu prezintă formularul E 401 completat în partea B, direcţiile 
teritoriale completează partea A a acestuia şi îl transmit instituţiei sau autorităţii 
competente în materie de stare civilă a statului de reşedinţă al membrilor de familie ai 
lucrătorilor migranţi. 

În cazul solicitării indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului 
lunar, lucrătorii migranţi trebuie să prezinte direcţiilor teritoriale atât formularul E 401, 
cât şi formularul E 405 "Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de angajare 
sau de activitate independentă realizate în cadrul legislaţiei la care a fost supus 
anterior", denumit în continuare formularul E 405, completat în partea B de către 
instituţia competentă care a acordat anterior prestaţiile familiale. 

Formularul E 405 poate fi înlocuit de o copie a formularului E 104 privind totalizarea 
perioadelor de asigurare în materie de boală, denumit în continuare formularul E 104, 
emis de instituţia de asigurare în caz de boală din statul membru de reşedinţă al 
lucrătorilor prevăzuţi la art. 4. 

Dacă lucrătorii migranţi nu prezintă formularul E 405 sau o copie a formularului E 104, 
direcţiile teritoriale se vor adresa, fie direct, fie prin intermediul organismului de 
legătură, uneia dintre instituţiile menţionate la art. 42 alin. (3), completând partea A a 
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formularului E405 sau utilizând formularul E001 privind schimbul de informaţii, denumit 
în continuare formularul E 001. 

Agenţiile teritoriale întocmesc dosarul lucrătorilor migranţi care solicită prestaţii 
familiale. Dacă din analiza dosarului agenţia teritorială constată lipsa unor date ori 
documente necesare pentru stabilirea dreptului şi/sau punerea în plată, aceasta cere 
solicitantului ori instituţiilor/autorităţilor/angajatorilor români sau, după caz, 
instituţiilor competente din alte state membre informaţii suplimentare, folosind 
formularele europene sau alte documente. 

 Serviciul public de pensii publice 

Casa Naţională de Pensii Publice, Casele de Pensii Sectoriale şi Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, au obligaţia de a corela bazele proprii de date pentru realizarea 
unei evidenţe corecte şi unitare a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la sistemul 
public de pensii, precum şi la sistemul fondurilor de pensii administrate privat. CNPP, 
casele de pensii sectoriale şi ANAF au obligaţia să îşi transmită reciproc informaţiile 
referitoare la sumele reprezentând contribuţia de asigurări sociale, declarate şi, 
respectiv, plătite de angajatori. 

CNPP, Casele de Pensii Sectoriale şi ANAF, pe baza informaţiilor transmise reciproc, 
identifică situaţiile în care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind 
declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale, dispunând măsurile prevăzute de 
lege. 

CNPP, Casele de Pensii Sectoriale şi ANAF îşi acordă reciproc şi gratuit accesul la 
informaţiile referitoare la declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale din bazele 
de date pe care le au în administrare. Anual, după depunerea declaraţiilor fiscale, ANAF 
transmite CNPP veniturile realizate de persoanele fizice, altele decât cele care 
realizează venituri din salarii sau asimilate acestora. 
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 Serviciul public de protecţie a persoanelor în cadrul sistemului de asigurare 
pentru şomaj 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea realizării sarcinilor ce le revin, în subordinea 
agenţiilor teritoriale se pot înfiinţa agenţii locale pentru ocuparea forţei de muncă, 
denumite în continuare agenţii locale, centre proprii de formare profesională, precum şi 
puncte de lucru, unităţi fără personalitate juridică. 

Agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă se pot constitui la nivelul municipiilor 
reşedinţă de judeţ, la nivelul principalelor localităţi din cadrul fiecărui judeţ, precum şi 
la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti. 

Centrele proprii de formare profesională se pot constitui la nivelul agenţiilor teritoriale şi 
la nivelul agenţiilor locale. 

Punctele de lucru se organizează şi funcţionează în subordinea agenţiilor locale. 

Serviciul public de gestionare a formării profesionale a adulților 

Strategiile sectoriale si teritoriale privind formarea profesionala a adultilor se elaboreaza 
de ministere, agentii nationale si alte organe ale administratiei publice centrale de 
specialitate, dupa caz, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale. 

3.12. Domeniul de servicii publice: Înfăptuirea actului de justiție 

3.12.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice din domeniul înfăptuirii 
actului de justiție 

În cadrul domeniului au fost identificate cinci servicii, după cum urmează: 
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Competențele legate de furnizarea serviciilor menționate se exercită în prezent la nivel 
central163, astfel cum rezultă din tabelul următor: 

Domeniu: Înfăptuirea actului de justiție 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de probațiune   x 
2. Serviciul public al poliției 

judiciare 
  x 

3. Serviciul public de organizare a 
executării pedepselor privative 
de libertate și a măsurilor 
educative privative de libertate 

  x 

4. Serviciul public de protecție a 
martorilor 

  x 

5. Serviciul public de administrare 
a bunurilor indisponibilizate 

  x 

    

163 în situațiile precizate în secțiunile următoare, competențele se exercită și prin structuri sau unități teritoriale. 
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 Serviciul public de probațiune 

Astfel cum rezultă din prevederile art. 2 din Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările și completările ulterioare, 
activitatea derulată în cadrul sistemului de probațiune reprezintă un serviciu public care 
contribuie la înfăptuirea actului de justiție și se desfășoară în interesul comunității, în 
scopul reabilitării sociale a infractorilor, al diminuării riscului de săvârșire a unor noi 
infracțiuni și al creșterii gradului de siguranță în comunitate. Hotărârea Guvernului nr. 
1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 
252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările și 
completările ulterioare, precizează în art. 1 faptul că acest serviciu este de interes 
național. 

Organizarea sistemului de probațiune este prezentată în figura următoare: 

Direcția Națională 

de Probațiune

Nivel central Structuri teritoriale

Servicii de probațiune

Sediile secundare ale 
serviciilor de probațiune

 
 

Direcția Națională de Probațiune funcționează în cadrul Ministerului Justiției, având 
personalitate juridică, buget și patrimoniu proprii, precum și autonomie funcțională și de 
decizie. Responsabilitățile privind elaborarea Strategiei naționale în domeniul 
probațiunii, monitorizarea implementării acesteia și stabilirea de măsuri în vederea 
îmbunătățirii activității de probațiune revin Consiliului Consultativ. Acesta funcționează 
ca organ consultativ pe lângă Direcția Națională de Probațiune.  

Serviciile de probațiune funcționează în subordinea Direcției Națională de Probațiune în 
fiecare municipiu reședință de județ și în municipiul București. Sedii secundare ale 
serviciilor de probațiune pot fi înființate prin decizie a directorului general al Direcției 
Naționale de Probațiune.  
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 Serviciul public al poliției judiciare 

Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
poliţiei judiciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, poliția 
judiciară este organizată și funcționează în cadrul structurilor specializate ale 
Ministerului Afacerilor Interne. Art. 4 din lege dispune că organele de cercetare ale 
poliției judiciare sunt organizate și funcționează în structura aparatului central al 
Ministerului Afacerilor Interne, în structura Inspectoratului General al Poliției Române, 
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române și a unităților teritoriale ale 
acestora.   

Conducerea și supravegherea activității de cercetare penală a poliției judiciare este 
exercitată de către Ministerul Public, prin procurori, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  

 Serviciul public de organizare a executării pedepselor privative de libertate 
și a măsurilor educative privative de libertate 

Responsabilitatea organizării executării pedepselor privative de libertate și a măsurilor 
educative privative de libertate revine, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea 
nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse 
de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările 
ulterioare, Administrației Naționale a Penitenciarelor, instituție publică de interes 
național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției.  

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru 
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările și completările ulterioare, 
Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate fac parte din 
instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului și 
constituie sistemul administrației penitenciare. 

Astfel cum se menționează în art. 1 din Decizia ANP nr. 507/2012 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor penitenciare, penitenciarele 
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sunt instituții publice de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea 
Administrației Naționale a Penitenciarelor, făcând parte din instituțiile publice de 
apărare, ordine publică și siguranță națională.164 

În conformitate cu dispozițiile art. 139 din Legea nr. 254/2013 privind executarea 
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, centrele educative și 
centrele de detenție sunt instituții specializate în recuperarea socială a persoanelor 
internate, cu personalitate juridică, în subordinea Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, fiind înființate prin hotărâre a Guvernului. Regulamentul de organizare 
și funcționare a centrelor educative și a centrelor de detenție se aprobă prin ordin al 
ministrului justiției.   

 Serviciul public de protecție a martorilor 

Programul de protecție a martorilor reprezintă activitățile specifice desfășurate în scopul 
asigurării protecţiei şi asistenţei martorilor a căror viaţă, integritate corporală sau 
libertate este ameninţată ca urmare a deţinerii de către aceştia a unor informaţii ori 
date cu privire la săvârşirea unor infracţiuni grave, pe care le-au furnizat sau au fost de 
acord să le furnizeze organelor judiciare şi care au un rol determinant în descoperirea 
infractorilor şi în soluţionarea unor cauze165. Serviciul public este furnizat de către 
Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
Oficiul se află în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române166. Alte instituții 
implicate în furnizarea serviciului sunt instituţiile din sistemul siguranţei naţionale, în 
condițiile art. 22 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.  

    

164 În cazul penitenciarelor spital se aplica Decizia ANP nr. 550/2011 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital 
165 Art. 1 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor 
166 Art. 3, alin. 1 din Legea nr. 682/2002 
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 Serviciul public de administrare a bunurilor indisponibilizate 

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), înființată în 
temeiul Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, realizează serviciul public de administrare a bunurilor 
indisponibilizate. 

ANABI este desemnată drept oficiu naţional pentru gestionarea bunurilor îngheţate, în 
sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 
aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor 
săvârşite în Uniunea Europeană.  
În conformitate cu dispozițiile art. 3 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Agenția 
îndeplinește următoarele funcții: 
a. de administrare simplă, în cazurile prevăzute de prezenta lege, a bunurilor mobile 
indisponibilizate în cadrul procesului penal;  
b. de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în 
cadrul procesului penal;  
c. de gestionare a sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor 
provenite din infracţiuni;  
d. de sprijinire, în condiţiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai 
bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul 
măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal;  
e. de coordonare, evaluare şi monitorizare la nivel naţional a aplicării şi respectării 
procedurilor legale în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni. 

Conform art. 4 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, în îndeplinirea funcțiilor sale, ANABI cooperează cu 
următoarele instituții: 
a)Ministerul Public; 
b)Consiliul Superior al Magistraturii; 
c)Ministerul Afacerilor Interne; 
d)Ministerul Finanţelor Publice; 
e)Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; 
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f)Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; 
g)Autoritatea de Supraveghere Financiară; 
h)Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; 
i)Departamentul de Luptă Antifraudă; 
j)Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 
k)Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti; 
l)Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România; 
m)Uniunea Naţională a Barourilor din România. 

Cadrul legal incident activității ANABI a fost completat prin Hotărârea Guvernului nr. 
358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei 
Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto 
şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei. 

Acest act normativ a reprezentat punctul de plecare al operaționalizării Agenției. Prin 
Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a 
organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Justiţiei au fost reglementate și atribuțiile la nivelul compartimentelor 
Agenției. 

Ulterior adoptării acestui act normativ, Ministerul Justiției a putut iniția procedurile 
administrative pentru realizarea inventarelor privind bunurile indisponibilizate și 
capacităţile de stocare disponibile la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, activități 
necesare îndeplinirii funcției de administrare a bunurilor mobile indisponibilizate de 
către Agenție. 

De asemenea, un alt act normativ incident activității ANABI îl reprezintă Ordinul nr. 
4.344/C/2.843/2016 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea şi 
valorificarea bunurilor mobile sechestrate. Acest ordin vizează modalitățile concrete 
privind evaluarea și valorificarea anticipată a bunurilor mobile sechestrate și stabilește 
etapele necesare acestei proceduri, detaliind toate cele patru metode prevăzute de 
Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
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Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative. 

Obligaţia de a lua măsuri pentru buna administrare a bunurilor sechestrate există și la 
nivel internaţional, fiind consacrată prin: 

1. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (UNCAC), adoptată la New York la 
31 octombrie 2003, ratificată de România prin Legea nr. 365/2004 pentru 
ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York 
la 31 octombrie 2003, obligă statele părţi să adopte măsurile legislative sau alte 
măsuri care se dovedesc a fi necesare, conform dreptului său intern, pentru a 
reglementa administrarea şi utilizarea de către autorităţile competente a 
bunurilor blocate, sechestrate sau confiscate în proceduri penale în cauze de 
corupţie (art. 31 alin. 3 din Convenţie). 

2. Primul raport de evaluare a implementării prevederilor UNCAC (26-27 noiembrie 
2013) recomandă României înfiinţarea unui organism cu atribuţii exprese de 
administrare a bunurilor sechestrate şi confiscate („The creation of a body with 
explicit powers to administer seized and confiscated assets”).  

3. Convenţia Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi 
confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, adoptată la 
Varşovia la 16 mai 2005, ratificată de România prin Legea nr. 420/2006 pentru 
ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, 
sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, 
adoptată la Varşovia la 16 mai 2005, obligă statele părţi să adopte măsurile 
legislative sau alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a asigura 
administrarea corespunzătoare a bunurilor blocate sau sechestrate în proceduri 
penale (art. 6 din Convenţie). Conform Raportului Explicativ al Convenţiei, 
înfiinţarea unei agenţii specializate în administrarea bunurilor sechestrate poate 
constitui o variantă eficientă de implementare a art. 6 din Convenţie.  

4. Criteriul 4.4 din cadrul Recomandării 4 FATF (Financial Action Task Force) obligă 
statele să aibă mecanisme pentru administrarea şi, eventual, pentru dispunerea de 
bunurile blocate, sechestrate sau confiscate („Countries should have mechanisms 
for managing and, when necessary, disposing of property frozen, seized or 
confiscated”). 
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3.12.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

 Serviciul public de probațiune 

Competențele legate de asigurarea serviciului public de probațiune se exercită la nivel 
central, prin Direcția Națională de Probațiune și prin structurile teritoriale ale acesteia.  

În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 604/2016 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 253/2013 privind executarea 
pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, serviciul de probațiune exercită 
coordonarea, supravegherea și controlul executării: 

• măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse de instanţă în cazul amânării 
aplicării pedepsei, suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi liberării 
condiţionate; 

• măsurilor educative neprivative de libertate - stagiul de formare civică, 
supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână, asistarea zilnică; 

• obligaţiilor impuse de instanţă în cazul liberării minorului din executarea unei 
măsuri educative privative de libertate; 

• pedespsei amenzii prin muncă neremunerată în folosul comunității, în cazul în 
care instanța de executare constată că neexecutarea nu este imputabilă 
condamnatului.  
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Activitatea de probațiune este desfășurată de consilierii de probațiune din cadrul 
structurilor teritoriale după cum urmează: 

 

Potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a 
măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, 
organizarea şi desfăşurarea executării pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate 
se realizează, în cazurile prevăzute de lege, de către instituţii din comunitate, sub 
coordonarea serviciului de probaţiune. Legea definește instituțiile din comunitate ca 
fiind autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile nonguvernamentale şi alte persoane 
juridice care participă la executarea pedepselor sau măsurilor neprivative de libertate 
prin colaborare la nivelul comunităţii locale cu autorităţile direct responsabile de 
asigurarea executării acestor pedepse sau măsuri. În activitatea lor, instituțiile din 
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comunitate trebuie să respecte standardele minime de lucru în probațiune aprobate prin 
hotărâre a Guvernului167.  

Asociațiile, fundațiile și societățile comerciale sunt abilitate prin încheiere definitivă a 
judecătorului delegat cu executarea, pe o perioadă de cinci ani, fiind înscrise într-o bază 
de date constituită la nivel național.  

Principalele atribuții ale Direcției Naționale de Probațiune și ale serviciilor de probațiune 
sunt următoarele: 

Direcția Națională de Probațiune 
• stabileşte direcţiile strategice de acţiune în domeniul probaţiunii în vederea 

implementării strategiei justiţiei ca serviciu public; 
• asigură, monitorizează şi evaluează implementarea direcţiilor strategice de 

acţiune de către structurile teritoriale; 
• elaborează, în colaborare cu direcţia de specialitate din Ministerul Justiţiei, 

proiectele de acte normative privind organizarea şi activitatea sistemului de 
probaţiune; 

• stabileşte concepţia şi coordonează, evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, 
Strategia naţională de reabilitare a persoanelor faţă de care s-au dispus sancţiuni 
şi măsuri comunitare, aplicată în sistemul de probaţiune, inclusiv de către 
instituţiile cu atribuţii în domeniu; 

• coordonează elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare şi relaţii 
publice a sistemului de probaţiune, în scopul promovării rolului sistemului de 
probaţiune; 

• organizează şi coordonează procesul de executare a pedepselor şi măsurilor 
neprivative de libertate specifice domeniului probaţiunii; 

• elaborează Standardele minime de lucru în probaţiune pentru instituţiile din 
comunitate şi normele metodologice pentru avizarea şi acreditarea programelor de 
lucru cu persoanele supravegheate; 

    

167 Direcția Națională de Probațiune a demarat procesul de elaborare a standardelor minime de lucru în 
probațiune în anul 2015, în cadrul proiectului „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune 
de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-
2014.   
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• coordonează elaborarea standardelor de performanţă, a metodologiilor şi 
instrumentelor de lucru, în scopul uniformizării şi îmbunătăţirii activităţii de 
probaţiune; 

• organizează şi coordonează activitatea structurilor teritoriale; 
• coordonează activitatea de colectare şi prelucrare a datelor statistice specifice 

domeniului probaţiunii şi gestionează sistemele informatice aferente; 
• coordonează gestionarea resurselor umane ale sistemului de probaţiune; 
• organizează pregătirea profesională a personalului din sistemul de probaţiune şi 

cursuri de pregătire pentru persoane din cadrul instituţiilor implicate în activitatea 
de probaţiune; 

• elaborează proiectul de buget anual al Direcţiei şi al structurilor teritoriale, pe 
care îl supune spre aprobare ministrului justiţiei, şi asigură execuţia bugetară în 
condiţiile legii; 

• realizează evaluarea profesională a personalului din cadrul sistemului de 
probaţiune, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
sistemului de probaţiune; 

• administrează patrimoniul sistemului de probaţiune, organizează şi coordonează 
alocarea, mişcarea, evidenţa şi controlul cheltuielilor materiale şi de investiţii, ale 
mijloacelor şi echipamentelor din dotare; 

• derulează activităţi de accesare şi administrare a fondurilor externe 
nerambursabile şi urmăreşte modul de implementare a proiectelor finanţate din 
aceste fonduri; 

• coordonează, programează, implementează, monitorizează şi evaluează asistenţa 
financiară nerambursabilă acordată sistemului de probaţiune şi coordonează 
programele de asistenţă în care sistemul de probaţiune din România acţionează ca 
furnizor de expertiză tehnică şi/sau financiară către alte state în domeniul 
probaţiunii, în conformitate cu principiile şi rigorile managementului de proiect; 

• realizează evaluarea şi controlul activităţii derulate în structurile teritoriale de 
probaţiune, prin intermediul inspectorilor de probaţiune; 

• coordonează monitorizarea implementării instrucţiunilor şi recomandărilor 
corpului de inspecţie; 

• verifică respectarea de către instituţiile din comunitate a standardelor minime de 
lucru în probaţiune; 

• coordonează cooperarea internaţională în domeniu; 
• reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie 

interesele Direcţiei şi ale structurilor teritoriale; 
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• realizează studii, analize şi cercetări care să contribuie la fundamentarea politicii 
penale în domeniu, la elaborarea strategiilor de lucru şi la îmbunătăţirea practicii; 

• elaborează şi difuzează ghiduri practice sau alte materiale în domeniu, întocmind 
propriile materiale în acest sens, având în vedere practica organelor judiciare; 

• promovează rolul sistemului de probaţiune, al activităţilor desfăşurate de către 
personalul din sistemul de probaţiune, inclusiv prin mijloace de informare în masă.  
 

Serviciile de probațiune 
• coordonarea, supravegherea şi controlul executării pedepselor şi măsurilor 

neprivative de libertate potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a sistemului de probaţiune, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. 
 
 

 Serviciul public al poliției judiciare 

Competențele organelor de poliție judiciară se exercită la nivel central și la nivelul 
structurilor teritoriale.  

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) din Codul de Procedură Penală, atribuţiile 
organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare sunt exercitate de lucrători 
specializaţi din Ministerul Afacerilor Interne, anume desemnaţi în condiţiile legii 
speciale, care au primit avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare 
efectuează urmărirea penală pentru orice infracţiune care nu este dată, prin lege, în 
competenţa organelor de cercetare penală speciale sau procurorului, precum şi în alte 
cazuri prevăzute de lege. 

Activitatea de cercetare penală a poliției judiciare este condusă și supravegheată de 
Parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, organele de poliţie judiciară fiind 
obligate să aducă la îndeplinire dispoziţiile procurorului.  

În ceea ce privește desfășurarea celorlalte activităţi profesionale decât cele conduse şi 
controlate de procuror, poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare se subordonează ofiţerilor 
ierarhici numiţi potrivit normelor de competenţă aprobate prin ordin al ministrului 
afacerilor interne. 
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La evaluarea profesională anuală a poliţiştilor care fac parte din poliţia judiciară 
Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi 
Corpul de control al ministrului afacerilor interne solicită și țin cont de referatul 
întocmit, conform prevederilor Ordinului MAI nr. 179/2014 pentru aprobarea 
Regulamentului privind întocmirea şi comunicarea referatului de evaluare profesională 
de către conducătorul parchetului sub coordonarea, controlul şi conducerea căruia îşi 
desfăşoară activitatea poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare, de către conducătorul 
parchetului sub coordonarea, controlul şi conducerea căruia îşi desfăşoară activitatea 
lucrătorii de poliţie judiciară. 

 Serviciul public de organizare a executării pedepselor privative de libertate 
și a măsurilor educative privative de libertate 

Competențele legate de asigurarea serviciului public de organizare a executării 
pedepselor privative de libertate și a măsurilor educative privative de libertate se 
exercită la nivel central de către Administrația Națională a Penitenciarelor și prin 
instituții publice din subordinea acesteia, respectiv penitenciare, centre de detenție și 
centre educative. Organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a 
Penitenciarelor sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru 
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările și completările ulterioare. 

În cadrul penitenciarelor se asigură executarea pedepselor privative de libertate și a 
măsurii arestării preventive, activitatea profesională a personalului acestora 
desfășurându-se în interesul comunității și al persoanelor private de libertate, în limitele 
competențelor stabilite prin lege și pe baza indicatorilor de performanță stabiliți prin 
decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.  

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) și (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea 
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 din Hotărârea 
Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 
254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru eficientizarea misiunilor și activităților desfășurate în comun și pentru 
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descentralizarea unor activități și responsabilități din sarcina Administrației Naționale a 
Penitenciarelor se pot stabili penitenciare cu rol de coordonare a penitenciarelor, 
centrelor de arestare preventivă, precum și a centrelor educative și de detenție dintr-o 
zonă geografică.  

În ceea ce privește funcționarea centrelor educative și a centrelor de detenție, art. 141 
din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și 
completările ulterioare precizează faptul că: 

 

 

Personalul specializat pentru activitățile de instruire școlară în cadrul centrelor 
educative și de detenție este asigurat de Ministerul Educației Naționale, prin 
inspectoratele școlare județene. Personalul centrului educativ sau al centrului de 
detenție, personalul specializat al Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 
și alți furnizori de formare profesională acreditați realizează activitatea de formare 
profesională.  

Activitatea de recuperare socială a persoanelor internate în centrele educative sau 
centrele de detenție este organizată și desfășurată în baza unui proiect educațional, care 
structurează organizarea și desfășurarea demersurilor educaționale, de asistență 
psihologică și asistență socială acordată persoanelor internate, urmărind în principal 
următoarele obiective: 
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Principalele atribuții ale Administrației Naționale a Penitenciarelor și ale instituțiilor 
subordonate cu privire la asigurarea serviciului public de organizare a executării 
pedepselor privative de libertate și a măsurilor educative privative de libertate sunt 
următoarele: 

Administrația Națională a Penitenciarelor 
• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile 

referitoare la modul de executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate 
în unităţile din subordinea sa, pronunţate de instanţele judecătoreşti, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 

• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă asigurarea pazei, 
escortării, însoţirii şi supravegherii deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate 
preventiv din unităţile din subordinea sa; 

• elaborează strategia de aplicare a regimului de executare a pedepselor şi 
măsurilor privative de libertate, urmăreşte transpunerea ei în practică, potrivit 
principiilor privind respectarea demnităţii umane, exercitarea drepturilor de către 
deţinuţi, persoane internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa, 
interzicerea supunerii la tortură, la tratamente inumane sau degradante ori la alte 
rele tratamente, precum şi interzicerea discriminării; 

• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea de 
evidenţă nominală şi statistică a deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate 
preventiv din unităţile din subordinea sa; 
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• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă folosirea la muncă a 
deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea 
sa; 

• controlează şi ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a 
deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea 
sa, la prezentarea acestora în faţa instanţelor de judecată, organelor de urmărire 
penală, precum şi în cazul transferului în alte locuri de deţinere; 

• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile 
desfăşurate, potrivit legii, de unităţile subordonate privind preluarea sau predarea 
la punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaţional, în baza 
deciziilor emise de autorităţile judiciare române, a persoanelor escortate din 
străinătate pe numele cărora au fost emise mandate de executare a pedepsei 
privative de libertate ori hotărâri de internare în centre educative sau de 
detenţie, ori a celor care urmează să fie escortate în străinătate; 

• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile de 
intervenţie în situaţia producerii de incidente critice şi operaţionale în unităţile 
subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile privind 
asigurarea dreptului la asistenţă medicală al deţinuţilor, persoanelor internate şi 
arestate preventiv din unităţile din subordinea sa şi al personalului din sistemul 
administraţiei penitenciare; 

• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile 
educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, desfăşurate cu deţinuţii, 
persoanele internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa şi 
stabileşte strategia şi modalităţile de realizare a acestora; 

• asigură cadrul organizatoric şi îndrumă activităţile de învăţământ, precum şi 
activităţile de formare profesională a deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate 
preventiv din unităţile din subordinea sa; 

• planifică, organizează şi coordonează activităţile destinate înzestrării, dotării şi 
asigurării cu bunuri şi mijloace materiale, în funcţie de obiectivele sistemului 
administraţiei penitenciare, priorităţile şi resursele materiale şi financiare avute 
la dispoziţie; 

• elaborează programe anuale şi de perspectivă pentru investiţii şi reparaţii capitale 
pentru sistemul administraţiei penitenciare, inclusiv pentru locuinţele de serviciu 
şi intervenţie; 
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• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea 
financiar-contabilă şi de logistică din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi 
unităţile din subordinea sa; 

• elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, pe care îl 
propune spre avizare ministrului justiţiei, şi asigură executarea bugetului în 
condiţiile legii; 

• asigură administrarea patrimoniului potrivit dispoziţiilor legale, organizează şi 
asigură alocarea, mişcarea, evidenţa şi controlul mijloacelor şi echipamentelor din 
dotare; 

• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea de 
management a resurselor umane la nivelul sistemului administraţiei penitenciare; 

• organizează, coordonează, evaluează, îndrumă şi controlează activităţile de 
formare profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare 
desfăşurate de unităţile subordonate, centre de formare profesională proprii sau 
de către furnizorii de formare profesională, precum şi activităţile de învăţământ 
desfăşurate de instituţiile de învăţământ proprii; 

• colaborează, în domeniul formării profesionale a personalului din sistemul 
administraţiei penitenciare, cu unităţile sau centrele de formare profesională ale 
instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională, precum şi cu instituţiile de învăţământ colaboratoare care pregătesc 
personal pentru sistemul administraţiei penitenciare; 

• organizează, coordonează, evaluează, îndrumă şi desfăşoară activităţile de 
evaluare şi asistenţă psihologică pentru personal, precum şi activităţile de 
psihologie organizaţională; 

• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile de 
menţinere a capacităţii de luptă şi de întocmire a documentelor de mobilizare 
pentru trecerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din 
subordinea sa de la starea de pace la starea de mobilizare sau de război; 

• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile 
referitoare la protecţia informaţiilor clasificate; 

• elaborează studii, cercetări şi analize privind aspecte specifice sistemului 
administraţiei penitenciare, editează buletine informative şi publicaţii de 
specialitate; 

• întocmeşte proiecte de acte normative din sfera de activitate a Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea sa; 
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• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile de relaţii 
publice, de soluţionare a petiţiilor în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi 
unităţile din subordinea sa; 

• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea din 
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, asigură un sistem informatic 
unitar, care să permită prelucrarea datelor, realizarea, implementarea şi 
exploatarea aplicaţiilor informatice pentru Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa; 

• reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie 
interesele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi coordonează această 
activitate la nivelul unităţilor din subordinea sa; 

• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile 
desfăşurate de unităţile subordonate, potrivit legii, în scopul prevenirii 
criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar; 

• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile 
efectuate de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii pentru 
asigurarea bunurilor, produselor şi serviciilor necesare îndeplinirii activităţilor 
specifice Ministerului Justiţiei, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi 
unităţilor din subordinea sa; 

• organizează şi asigură, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit public 
intern la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor din 
subordinea sa; 

• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea de 
management al situaţiilor de urgenţă la nivelul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi al unităţilor din subordinea sa; 

• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea de 
securitate şi sănătate în muncă, precum şi activitatea de protecţia mediului în 
sistemul administraţiei penitenciare; 

• desfăşoară, potrivit prevederilor legale, activităţi de inspecţie în toate domeniile 
de activitate, la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din 
subordinea sa; 

• organizează activitatea de inspecţia muncii pentru sistemul administraţiei 
penitenciare; 

• asigură condiţiile de odihnă, tratament şi de recuperare a stării de sănătate a 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi gestionarea bazei 
materiale aflate în administrare, formată din centre de odihnă, de tratament şi 
alte dotări destinate acestui scop; 
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• organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă accesarea şi 
implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe; 

• cooperează cu structuri similare din alte state, precum şi cu instituţii şi organisme 
naţionale şi internaţionale, acordă consultanţă de specialitate şi prestează servicii 
în domeniile de competenţă; 

• participă, prin personalul sanitar-veterinar aflat în unităţile din subordine, la 
realizarea supravegherii sanitar-veterinare pentru prevenirea şi controlul bolilor 
majore ale animalelor şi pentru asigurarea salubrităţii produselor şi subproduselor 
de origine animală. 
 

Penitenciare 
• asigură custodia persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii, precum şi a 

persoanelor împotriva cărora s-a luat măsura arestării preventive; 
• evaluează nevoile concrete de asistenţă socială, educaţie şi terapeutice ale 

persoanelor private de libertate, organizează şi derularează de programe socio-
educative pentru o reintegrare socială cât mai eficientă după punerea în libertate; 

• asigură paza şi apărarea locului de deţinere şi a punctelor de lucru, escortarea şi 
supravegherea persoanelor private de libertate în scopul preîntâmpinării 
sustragerii acestora de la executarea pedepsei închisorii sau a măsurii arestării 
preventive; 

• asigură aplicarea diferenţiată a regimului pedepsei cu închisoarea şi a măsurii 
arestării preventive; 

• asigură acordarea drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele private de 
libertate; 

• asigură ordinea şi disciplina în rândul persoanelor private de libertate şi 
respectarea de către acestea a obligaţiilor care le revin; 

• asigură prezentarea persoanelor private de libertate la instanţele de judecată şi 
organele de urmărire penală la termenele fixate şi cu respectarea strictă a 
prevederilor legale; 

• asigură evidenţa persoanelor private de libertate; 
• păstrează evidenţa muncii prestate de persoanele private de libertate şi acordarea 

drepturilor legale cuvenite; 
• asigură condiţiile tehnico-materiale, financiare şi medico-sanitare necesare 

persoanelor private de libertate avute în custodie; 
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• asigură respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea patrimoniului, 
a valorilor materiale şi băneşti din dotare, realizarea integrală a planului de 
venituri şi a celui de cheltuieli; 

• asigură încadrarea cu personal (funcţionari publici cu statut special şi personal 
contractual), în limitele prevederilor statului de organizare și perfecţionarea 
pregătirii profesionale a personalului propriu, în conformitate cu prevederile 
actelor normative, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei, deciziilor 
directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

• îndeplinesc misiunile specifice, prevederile planurilor întocmite în acest scop și 
dispozițiile eșaloanelor superioare; 

• asigură măsurile necesare pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea consecinţelor 
situaţiilor de urgenţă; 

• aplică normele legale, ordinile și instrucțiunile ministrului justiției care 
reglementează domeniul de activitate al penitenciarelor; 

• execută întocmai hotărârile instanţelor judecătoreşti care privesc situaţia 
persoanelor private de libertate, asigură condiţiile prevăzute de lege pentru ca 
instanţele judecătoreşti să poată exercita controlul şi supravegherea, sesizează 
operativ organele de justiţie şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor atunci 
când se constată erori judiciare sau încălcări ale legii; 

• asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă; 
• asigură asistența medicală pentru persoanele private de libertate aflate în 

custodie; 
• penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deținere dintr-o zonă geografică 

analizează, organizează, coordonează şi sprijină efectuarea unor misiuni vizând 
siguranţa deţinerii, în locurile de deţinere aflate în coordonare, prin valorificarea 
resurselor umane şi materiale disponibile la nivel zonal și întocmesc planuri de 
cooperare zonală, pentru realizarea în comun a misiunilor; 

• penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deținere dintr-o zonă geografică 
avizează planurile de pază şi apărare ale locurilor de deţinere aflate în 
coordonare, precum şi ale secţiilor exterioare ale acestora; 

• penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deținere dintr-o zonă geografică 
organizează, coordonează şi monitorizează implementarea unor noi prevederi 
legislative şi normative, în baza planurilor stabilite, potrivit domeniului de 
competenţă, de către componentele structurale din cadrul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor; 
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• penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deținere dintr-o zonă geografică 
se îngrijesc de folosirea judicioasă şi eficientă a unităţilor canine în locurile de 
deţinere aflate în coordonare; 

• penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deținere dintr-o zonă geografică 
asigură, de regulă, comanda intervenţiei în cazul producerii unui incident critic, în 
unităţile aflate în coordonare; 

• penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deținere dintr-o zonă geografică 
facilitează desfăşurarea vizitelor, inclusiv a vizitelor intime şi a încheierii 
căsătoriei între deţinuţii din locuri de deţinere diferite aflate în coordonare, în 
condiţiile legii; 

• penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deținere dintr-o zonă geografică 
avizează planurile de prevenire şi reacţie la situaţii de urgenţă ale locurilor de 
deţinere aflate în coordonare; 

• penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deținere dintr-o zonă geografică 
coordonează organizarea unor activităţi specifice domeniului reintegrare socială, 
cu implicarea deţinuţilor selecţionaţi şi prin valorificarea resurselor disponibile la 
nivelul locurilor de deţinere aflate în coordonare; 

• penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deținere dintr-o zonă geografică 
organizează, la nivel zonal, stagii de formare profesională, instruire şi schimb de 
bune practici pe domeniile specifice; 

• penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deținere dintr-o zonă geografică 
iau măsuri de transferare a deţinuţilor în penitenciarele din zona de coordonare 
pentru executarea pedepsei într-un anumit regim, ca urmare a stabilirii/schimbării 
regimului de executare sau pentru respectarea standardelor minime de cazare, în 
conformitate cu decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor; 

• penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deținere dintr-o zonă geografică 
asigură sprijinul în vederea folosirii judicioase şi eficiente la muncă a deţinuţilor, 
pentru unităţile aflate în coordonare; 

• penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deținere dintr-o zonă geografică 
dispun măsuri cu privire la situaţiile în care măsurile de siguranţă, de asigurare a 
ordinii şi disciplinei la nivelul unui loc de deţinere aflat în coordonare sunt 
neîndestulătoare, precum şi cu privire la situaţia deţinuţilor aflaţi la dispoziţia 
unui organ de cercetare penală sau a unei instanţe de judecată din zonă; 

• penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deținere dintr-o zonă geografică 
fundamentează şi solicită necesarul de resurse financiare şi materiale pentru 
desfăşurarea activităţilor pentru care sunt responsabile.  
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Centre educative 

• asigură recuperarea socială a persoanelor internate prin programe de instruire 
şcolară şi formare profesională, potrivit aptitudinilor lor, precum şi prin alte 
activităţi şi programe destinate reintegrării sociale; 

• asigură implementarea proiectului educaţional al centrului educativ; 
• stabilește, prin consiliul educativ, regimul de executare și Planul de intervenție 

recuperativă a persoanelor internate; 
• aplică măsurile de siguranță a centrelor educative stabilite de lege. 

Centre de detenție 
• asigură recuperarea socială a persoanelor internate cu regim de pază şi 

supraveghere, în care acestea urmează intensiv programe şi activităţi destinate 
reintegrării sociale; 

• asigură implementarea proiectului educaţional al centrului de detenție; 
• stabilește, prin consiliul educativ regimul de executare și Planul de intervenție 

recuperativă a persoanelor internate; 
• hotărăște, prin comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului 

de executare a măsurii educative a internării în centrul de detenţie, regimul de 
executare și Planul de intervenție recuperativă a persoanelor internate. 

• aplică măsurile de siguranță a centrelor de detenție stabilite de lege. 

 Serviciul public de protecție a martorilor 

Includerea în Program a unui martor, a unui membru de familie al acestuia sau a unei 
persoane apropiate se solicită judecătorului de cameră preliminară sau de judecată, în 
condițiile art. 5 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Conform art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor are 
următoarele atribuții: 
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• primeşte propunerile de includere în Program şi ordonanţa, respectiv încheierea, 
prevăzute la art. 8168, după caz; 

• ia toate măsurile necesare în vederea includerii Programului169 şi urmăreşte 
realizarea acestuia în cele mai bune condiţii; 

• desemnează o persoană de legătură între martorul protejat şi O.N.P.M., precum şi 
o altă persoană nominalizată în Protocolul de protecţie, care să asigure această 
legătură în situaţii critice; 

• încheie Protocolul de protecţie cu fiecare martor protejat şi întocmeşte şi include 
schema de sprijin a acestuia; 

• organizează o bază de date proprie, în care include, stochează şi prelucrează 
propunerile de includere în Program; 

• asigură confidenţialitatea deplină a informaţiilor şi datelor gestionate; 
documentele referitoare la includerea martorului în Program vor fi păstrate, în 
condiţii de maximă siguranţă, de către O.N.P.M (art. 16 din Legea nr. 682/2002); 

• întocmește o schemă de sprijin pentru fiecare martor protejat, care cuprinde 
măsuri de protecţie şi asistenţă, având obligaţia de a le implementa (art. 12 din 
Legea nr. 682/2002). 

    

168 Art. 8 din Legea 682/2002 
„(1) În cazul în care este de acord cu propunerea, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau 
instanţa va comunica O.N.P.M. ordonanţa, respectiv încheierea de includere a persoanei respective în 
Program, iar O.N.P.M. va lua toate măsurile necesare în vederea elaborării şi implementării schemei de 
sprijin. 
(2)Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii au intervenit elemente noi faţă de cele cuprinse în 
propunerea iniţială, se poate formula o nouă propunere de includere în Program.” 
169  Art. 4 din Legea 682/2002 
„(1)Includerea unei persoane în Program se poate realiza numai dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 
a)persoana are calitatea prevăzută la art. 2 lit. a), d) sau e); 
b)persoana se află în stare de pericol, în sensul art. 2 lit. b); 
c)există o propunere motivată din partea organelor abilitate. 
(2)Poate fi inclusă în Program o persoană care are, într-o altă cauză, calitatea de: 
a)organizator ori conducător de grup infracţional organizat sau organizaţie criminală; 
b)instigator ori autor al infracţiunii de omor sau omor calificat.” 
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 Serviciul public de administrare a bunurilor indisponibilizate 

Principalele atribuţii ale ANABI în realizarea funcțiilor sale, sunt următoarele: 

1. administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului 

potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură 

penală, cu modificările și completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din 
valorificarea bunurilor perisabile în condițiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările 

ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a 
bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 252 1 din Codul de procedură 

penală, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, 

inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit 
art. 254 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu 

modificările și completările ulterioare; 

2. la solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează 

temporar și administrează bunurile mobile sechestrate a căror valoare individuală 

depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei 

de 15.000 de euro; în acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 

alin. 9 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările 

și completările ulterioare; 

3. pentru bunurile mobile aflate în custodie, Agenţia este autorizată, cu aprobarea 

prealabilă a procurorului sau, după caz, a instanţei de judecată, să obţină acordul 

proprietarului bunului în vederea valorificării în condiţiile art. 2521-2524 din Legea 
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările 

ulterioare precum şi cu cele aduse prin Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

4. din dispoziţia procurorului, a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a instanţei 

de judecată, Agenţia procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile 
sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010 privind 
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Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, precum şi 

cu cele aduse prin prezenta lege.   

5. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată ori a 

organelor în drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistență privind 

utilizarea celor mai bune practici în materia identificării, administrării și 

valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și 

confiscare și poate participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste 

activități;  

6. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, 

asistență în ceea ce privește identificarea de spații optime pentru depozitarea 
bunurilor sechestrate. În acest scop, Agenția poate încheia protocoale de 

cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale. 

3.12.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice din domeniul înfăptuirii actului 
de justiție 

 Serviciul public de probațiune 

Potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de probaţiune, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea 
activității Direcției Naționale de Probațiune și a structurilor teritoriale se asigură: 

 

Anual în cadrul bugetului Direcției Naționale de Probațiune se constituie un fond destinat 
externalizării de servicii potrivit prevederilor Legea nr. 253/2013 privind executarea 
pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare. 
Fondul se aprobă prin ordin al ministrului justiției, la propunerea directorului general al 
Direcției Naționale de Probațiune.  
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 Serviciul public al poliției judiciare 

În conformitate cu dispozițiile art. 77 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul 
poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, plata drepturilor băneşti cuvenite 
poliţiştilor se face din fondurile alocate de la bugetul de stat. Totodată, potrivit 
prevederilor art. 44 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 42 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea 
Poliției de Frontieră Române, cu modificările și completările ulterioare, dotarea Poliției 
Române și respectiv a Poliției de Frontieră Române se realizează de către Ministerul 
Afacerilor Interne din fondurile alocate cu această destinaţie prin legea bugetului de stat 
şi din alte surse constituite potrivit legii. 

 Serviciul public de organizare a executării pedepselor privative de libertate 
și a măsurilor educative privative de libertate 

Prevederile art. 10 alin. (5) și respectiv ale art. 143 din Legea nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare menționează 
următoarele: 

 

Totodată, art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, 
cu modificările și completările ulterioare, prevede că finanţarea penitenciarelor, 
inclusiv a celor speciale, se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat şi din 
venituri proprii. 

În ceea ce privește veniturile proprii ale centrelor educative și de detenție, acestea pot 
fi obținute, în conformitate cu dispozițiile art. 298 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 
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157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, prin participarea 
persoanelor internate la activități lucrative în interiorul sau exteriorul centrului, numai 
în măsura în care nu sunt afectate activitățile de pregătire școlară și profesională.  

 Serviciul public de protecție a martorilor 

Conform art. 21 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, acest serviciu public este finanțat anual din 
sumele alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Afacerilor Interne, respectiv din programele de finanţare externă. 

 Serviciul public de administrare a bunurilor indisponibilizate 

Conform art. 17 alin. 1 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, ANABI se finanţează integral de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei. Cheltuielile ocazionate de exercitarea 
atribuţiilor Agenţiei se suportă din bugetul acesteia. 

Totodată, în conformitate cu dispozițiile alin. 2 ale aceluiași articol, Agenţia poate primi 
donaţii, sponsorizări şi poate accesa alte surse de finanţare, conform prevederilor legale. 

3.12.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

 Serviciul public de probațiune 

Implicarea autorităților de la nivel local în activitățile desfășurate în cadrul sistemului de 
probațiune este menționată în Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a 
măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, după cum 
urmează: 
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Totodată, art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările și completările ulterioare, 
menționează consiliile județene și consiliile locale printre entitățile care pun la 
dispoziția Direcției Naționale de Probațiune spații necesare pentru derularea în bune 
condiții a activității specifice a acesteia și structurilor sale teritoriale.  

 Serviciul public al poliției judiciare 

Autoritățile administrației publice locale pot relaționa cu organele de cercetare penală 
ale poliției judiciare în situații specifice, precum audierea suspectului sau inculpatului 
minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani, caz în care este citată Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului competentă după localitatea în care se desfășoară 
audierea, în conformitate cu prevederile art. 505 din Codul de Procedură Penală.   

 

 Serviciul public de organizare a executării pedepselor privative de libertate 
și a măsurilor educative privative de libertate 

Potrivit prevederilor art. 145 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea 
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, la lucrările consiliului 
educativ al centrului educativ poate participa, în calitate de invitat, în cazul minorilor, 
un reprezentant al Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din 
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județul pe teritoriul căruia se află centrul educativ. Aceleași dispoziții sunt conținute de 
art. 146 alin. (2) din lege, referitoare la lucrările comisiei pentru stabilirea, 
individualizarea și schimbarea regimului de executare a măsurii educative a internării în 
centrul de detenție.  

În situația încheierii căsătoriei în penitenciar, consimțământul viitorilor soți este luat de 
către ofiţerul de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau, după caz, din cadrul primăriei în a cărei rază administrativ-teritorială se 
găseşte penitenciarul. 

 Serviciul public de protecție a martorilor 

Serviciul este furnizat exclusiv la nivel central de Oficiul Naţional pentru Protecţia 
Martorilor. Autoritățile administrației publice locale sprijină punctual programul de 
protecție a martorilor. Astfel, conform art. 22 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 
682/2002 privind protecţia martorilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 760/2004, autoritățile administrației 
publice locale identifică împreună cu Oficiul spații de locuit și transmit gratuit în 
proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, imobilele disponibile, solicitate de O.N.P.M. pentru asigurarea unui nou 
domiciliu martorilor protejaţi.  

 Serviciul public de administrare a bunurilor indisponibilizate 

Serviciul este furnizat exclusiv la nivel central de către Agenția Națională de 
Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. 

3.13. Domeniul de servicii publice: Protecția mediului 

Analiza legislativă a domeniului Protecția mediului vizează identificarea și explicitarea 

listei serviciilor publice din România ce țin de mediu și protecția mediului, raportându-ne 
la legislația în vigoare care normează și reglementează furnizarea lor. Legislația privind 

acest domeniu este organizată în funcție de serviciile publice prestate și în mod implicit 
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prezintă autoritățile publice ori entitățile împuternicite cu execuția legislației în 

domeniu. 

Analiza identifică un număr de 22 servicii publice ale domeniului protecția mediului, 

după cum urmează:Serviciul public de clasificare și gospodărire a deșeurilor radioactive 
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1. Serviciul public de reglementare, monitorizare și control al gestionării 
deșeurilor 

2. Serviciul public de administrare a fondului forestier național / Serviciul silvic 
public  

3. Serviciul de gestionare a ariilor protejate 

4. Serviciul de amenajare a bazinelor hidrografice 

5. Serviciul public de gestionarea durabilă a pădurilor 

6. Serviciul public de dezvoltare durabilă a fondului forestier naţional 

7. Serviciul public de control al respectării regimului silvic 

8. Serviciul public de administrare şi gestionare a faunei cinegetice a României 

9. Serviciul public de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice sau activităţi care pot avea efecte semnificative asupra mediului 

10. Serviciul public de control a respectării măsurilor de protecția mediului 

11. Serviciul public de gestionare a substanţelor şi preparatelor 
periculoase 

12. Serviciul public de gestionare a îngrăşămintelor chimice şi al produselor 
de protecție a plantelor 

13. Serviciul public de autorizare şi administrare a activităţilor care 
implică organisme modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei 
moderne 

14. Serviciul public de gestionare a activităţilor nucleare 

15. Serviciul public de derulare a procedurilor de reglementare pentru 
proiecte  

16. Serviciul public de protecție a apelor 
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17. Serviciul public de protecție a ecosistemelor acvatice 

18. Serviciul public de protecție a atmosferei, schimbările climatice, 
gestionarea zgomotului ambiental 

19. Serviciul public de protecție a solului, subsolului şi a ecosistemelor 
terestre 

20. Serviciul public de protecţia aşezărilor umane 

21. Serviciul public de meteorologie 

Principalii actori care furnizează servicii publice în domeniul protecției mediului sunt, în 

primă instanță, ministerele care se ocupă cu reglementarea și finanțarea serviciilor. 

Așadar, Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor sunt ministerele 
coordonatoare ale domeniului.  

Pe harta actorilor însărcinați cu furnizarea, mai apare și Ministerul Economiei, a cărui 

atribuții țin de coordonarea Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive. 

Următorul segment de furnizare ține de instituțiile aflate în subordinea și coordonarea 

ministerelor, respectiv Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Națională de 

Mediu, Administrația Națională Apele Române. 

Prin urmare, serviciile de protecția a mediului sunt coordonate și exercitate în sistem 
centralizat, dinspre ministere spre direcțiile deconcentrate și autoritățile administrației 

publice locale/județene. Metodologia de furnizare a serviciilor diferă, astfel se întâlnesc 

autorități cu regim propriu de administrare, cu atribuțiile delegate instituțiilor publice 

responabile și însărcinate de către minister, competență delegat/partajată și 

competență exclusivă la nivel central. 

Domeniu: Protecția Mediului 
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Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 

administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 

administrației 

publice de la 
nivelul 
județului 

Autorități ale 

administrației 

publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de clasificare 
și gospodărire a deșeurilor 

radioactive 

  x 

2. Serviciul public de 
reglementare, monitorizare și 

control al gestionării 

deșeurilor 

x x X 

3. Serviciul public de 
administrare a fondului 
forestier național / Serviciul 

silvic public 

  X 

4. Serviciul de gestionare a 
ariilor protejate 

  X 

5. Serviciul de amenajare a 
bazinelor hidrografice 

X  X 

6. Serviciul public de 
gestionarea durabilă a 

pădurilor 

  X 

7. Serviciul public de dezvoltare 
durabilă a fondului forestier 

naţional 

  X 

8. Serviciul public de control al 
respectării regimului silvic 

  X 
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9. Serviciul public de 
administrare şi gestionare a 

faunei cinegetice a României 

  X 

10. Serviciul public de conservare 
a habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatic 

  X 

11. Serviciul public de derulare a 
procedurilor de reglementare 
pentru proiecte sau activităţi 

care pot avea efecte 
semnificative asupra mediului 

  X 

12. Serviciul public de control a 
respectării măsurilor de 

protecția mediului 

  X 

13. Serviciul public de gestionare 
a substanţelor şi preparatelor 

periculoase 

  X 

14. Serviciul public de gestionare 
a îngrăşămintelor chimice şi 

al produselor de protecție a 

plantelor 

  X 

15. Serviciul public de autorizare 
şi administrare a activităţilor 

care implică organisme 

modificate genetic, obţinute 

prin tehnicile biotehnologiei 
moderne 

  X 

16. Serviciul public de gestionare 
a activităţilor nucleare 

  X 

17. Serviciul public de protecție a 

apelor 
  X 
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18. Serviciul public de protecție a 

ecosistemelor acvatice 
  X 

19. Serviciul public de protecție a 

atmosferei, schimbările 

climatice, gestionarea 
zgomotului ambiental 

X  X 

20. Serviciul public de protecție a 

solului, subsolului şi a 

ecosistemelor terestre 

  X 

21. Serviciul public de protecţia 

aşezărilor umane 
X   

22. Serviciul public de 
meteorologie 

  X 
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3.13.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de protecție a mediului 

 Serviciul public de clasificare și gospodărire a deșeurilor radioactive 

Potrivit prevederilor art. 10 din Ordonanța Guvernului. nr. 11/2003 privind gospodărirea 

în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, autoritatea națională competentă în domeniul 

coordonării la nivel național a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor 

radioactive şi a combustibilului nuclear uzat este Agenția Nucleară și pentru Deșeuri 

Radioactive (ANDR), instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în 

subordinea Ministerului Economiei. ANDR este independentă, din punct de vedere 

funcţional, de autoritatea de reglementare în domeniu, Comisia Națională pentru 

Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), şi de ceilalţi titulari de autorizaţie, în 

concordanță cu prevederile art. 6 din Directiva 2011/70/EURATOM a Consiliului din 19 
iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în 

condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.  
Potrivit art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a 

deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, deșeurile radioctive cărora li se aplică prevederile actului 

normativ sunt combustibilul nuclear uzat şi deşeurile radioactive rezultate din ciclul 

combustibilului nuclear, cât şi deşeurile radioactive rezultate din aplicaţiile tehnicilor şi 

tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură, cercetare şi în alte domenii de 

interes socio-economic, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare 

şi radiologice. 

În conformitate cu dispozițiile art. 4 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în 

siguranţă a activităţilor nucleare,republicată, cu modificările și completările ulterioare 

și ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1627/2003 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare, cu modificările și completările ulterioare, CNCAN este autoritatea națională 

competentă în domeniul nuclear, care exercită atribuțiile de reglementare, autorizare și 

control prevăzute de lege.  
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CNCAN este instituţie publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea 

Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General 

al Guvernului, aflată în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat. 

 Serviciul public de reglementare, monitorizare și control al gestionării 
deșeurilor 

Potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă de 

decizie și control în domeniul gestionării deșeurilor este Ministerul Mediului.  

Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) este, în concordanță cu dispozițiile 

art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naționale pentru Protecția Mediului şi a instituțiilor publice 

aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare instituție 

publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, organ de specialitate al 

administrației publice centrale, în subordinea autorității publice centrale pentru 

protecția mediului, cu competențe în implementarea la nivel național a politicilor, 

strategiilor și a legislației în domeniul protecției mediului. În subordinea ANPM 

funcționează ca servicii publice deconcentrate 41 de Agenții Județene pentru Protecția 

Mediului și Agenția pentru Protecția Mediului București. ANPM exercită funcția de 

autoritate care emite acte de reglementare170, potrivit prevederilor legale. Totodată, 

ANPM urmărește îndeplinirea cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare, 
constată neconformitățile și ia măsurile care se impun, administrează Registrul național 

al producătorilor şi importatorilor de echipamente electrice şi electronice şi Registrul 

naţional al producătorilor de baterii şi acumulatori, asigură funcționarea laboratorului 

național de referință pentru deșeuri, colaborează la elaborarea și monitorizarea 

planurilor de gestionare a deșeurilor. 
    

170 În sensul prevederilor art. 2 pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, respectiv aviz de mediu, 
acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizaţie de mediu, autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie privind emisiile de 
gaze cu efect de seră, autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic 
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În conformitate cu dispozițiile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1005/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), cu modificările și 

completările ulterioare, aceasta funcționează ca organ de specialitate al administrației 

publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea autorității publice centrale 
pentru protecția mediului. GNM este corp specializat de inspecție și control, comisarii 

putând lua măsuri de sancționare, de suspendare sau încetare a activității ca urmare a 

poluării și deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condițiilor impuse prin actele 
de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului și a 

măsurilor stabilite în notele de constatare și în rapoartele de inspecție și control. 

Comisariatul General al GNM are în subordine 41 de comisariate județene, Comisariatul 
Municipiului București și Comisariatul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.  
Potrivit prevederilor art. 60 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 

republicată, GNM realizează controale privind colectarea, reciclarea, valorificarea, 
tratarea, eliminarea şi transportul deşeurilor, având în vedere, în mod deosebit, 
originea, natura, cantitatea şi destinaţia acestora. 

 Serviciul public de administrare a fondului forestier național / Serviciul silvic 
public 

Potrivit art. 1 din Legea 46/2008 privind Codului silvic, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, fondul forestier național se constituie din totalitatea pădurilor, 

a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie 

sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinaţie 

forestieră, inclusiv cele neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 

ianuarie 1990, inclusiv cu modificările de suprafaţă, conform operaţiunilor de intrări-
ieşiri efectuate în condiţiile legii. 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Codul silvic, după forma de proprietate, fondul 
forestier naţional poate fi: 

a) fond forestier proprietate publică a statului; 
b) fond forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; 
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c) fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice; 
d) fond forestier proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale. 

Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi 

desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului 
forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, 

conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor. Ministerul 

Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2017 

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative și a Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor și Pădurilor.  

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva functionează sub autoritatea Ministerului Apelor si 
Pădurilor. Regia Națională a Padurilor - Romsilva are ca scop gospodarirea durabilă și 

unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și ale normelor de regim 

silvic, a fondului forestier proprietate publică a statului, în vederea creșterii contribuției 

pădurilor la îmbunatățirea condițiilor de mediu și la asigurarea economiei naționale cu 

lemn, cu alte produse ale pădurii și cu servicii specifice silvice. 

 Serviciul de gestionare a ariilor protejate 

În conformitate cu dispozițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului (ANPM) este autoritate competentă pentru declararea și gestionarea ariilor 

protejate.  

Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) este, în concordanță cu dispozițiile 

art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice 
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aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, instituție 

publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, organ de specialitate al 
administrației publice centrale, în subordinea autorității publice centrale pentru 

protecția mediului, cu competențe în implementarea la nivel național a politicilor, 

strategiilor și a legislației în domeniul protecției mediului. În subordinea ANPM 

funcționează ca servicii publice deconcentrate 41 de Agenții Județene pentru Protecția 

Mediului și Agenția pentru Protecția Mediului București. 

Potrivit art. 18 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, gestionarea ariilor protejate 
declarate prin hotărâre a guvernului este în competența Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate, înființată prin Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naționale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. În practica însă, deși a fost aprobată 
Hotărârea Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei 
nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului, în prezent nu este funcțională nefiind 
desemnat președinte și desemnat personalul auxiliar. 

 Serviciul de amenajare a bazinelor hidrografice 

Administraţia Națională ''Apele Române'' este, potrivit art. 1 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului 107/2002 privind înfiinţarea Administrației Naționale „Apele Române”, cu 

modificările și completările ulterioare, instituţie publică de interes național, cu 

personalitate juridică, având ca scop cunoaşterea, protecția, punerea în valoare şi 

utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, precum şi 

administrarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor. 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. f) din din Ordonanța de urgență a 

Guvernului 107/2002 privind înfiinţarea Administrației Naționale „Apele Române”, cu 
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modificările și completările ulterioare, Administraţia Naţională ''Apele Române'' 
elaborează schemele directoare de amenajare şi management ale bazinelor hidrografice. 

 Serviciul public de gestionarea durabilă a pădurilor 

Serviciul public de gestionare durabilă a pădurilor este furnizat, la nivel central de 

Ministerul Apelor și Pădurilor. Astfel, potrivit art. 1 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, Ministerul 
Apelor şi Pădurilor realizează politica la nivel naţional în domeniile gospodăririi apelor, 

silvic şi cinegetic cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care le administrează, 

elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor 

activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea 

strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de 

stat, de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecţie şi control în aceste 

domenii. 

De asemenea, în conformitate cu art. 88 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 privind Codul 
Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dezvoltarea fondului 
forestier naţional şi extinderea suprafeţelor de pădure constituie o obligaţie a autorităţii 

publice centrale care răspunde de silvicultură şi o prioritate naţională, în vederea 
asigurării echilibrului ecologic la nivel local, naţional şi global, şi se realizează prin 

Programul național de împădurire, iar Programul naţional de împădurire se aprobă prin 

hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură. 

Totodată, potrivit art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2015 privind 

organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere, cu modificările și completările 

ulterioare, în domeniul silviculturii, Gărzile implementează pe raza lor de competenţă 

politicile autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în activităţile de 

administrare a fondului forestier naţional, de gestionare durabilă a pădurilor, de 

conservare a biodiversităţii în păduri, de reconstrucţie ecologică, de regenerare şi 

îngrijire a pădurilor, de asigurare a integrităţii fondului forestier naţional, de prevenire şi 
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stingere a incendiilor, de pază şi protecție a pădurilor, de recoltare a produselor 

specifice fondului forestier naţional, de exploatare a masei lemnoase, de control al 
provenienţei şi al trasabilităţii materialelor lemnoase, de dezvoltare a conştiinţei 

forestiere, de accesibilizare a pădurilor, de dezvoltare a fondului forestier naţional, de 

sprijin al formelor asociative ale proprietarilor de păduri şi de control al aplicării şi 

respectării regimului silvic. 

 Serviciul public de dezvoltare durabilă a fondului forestier naţional 

Serviciul public de dezvoltare durabilă a fondului forestier național este furnizat de Regia 

Naționala a Pădurilor – Romsilva. 

Regia Naționala a Pădurilor - Romsilva funcționeaza sub autoritatea Ministerului Apelor si 

Pădurilor și are ca scop gospodarirea durabilă și unitară, în conformitate cu prevederile 

amenajamentelor silvice și ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate 
publică a statului, în vederea creșterii contribuției pădurilor la îmbunătățirea condițiilor 

de mediu și la asigurarea economiei naționale cu lemn. 

 Serviciul public de control al respectării regimului silvic 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind 

înfiinţarea Gărzilor forestiere, cu modificările și completările ulterioare și Hotarârea 
Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 46/2008 privind Codul 
Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciul public de control 
al respectării regimului silvic este furnizat de către Gărzile Forestiere.  
Gărzile forestiere, sunt instituții publice teritoriale, cu personalitate juridică, în 

subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţate integral 

de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic 
şi cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din 

afara fondului forestier naţional. 
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Astfel în baza art. 13 alin (1), teza finală, gărzile forestiere îndeplinesc atribuțiile de 

control al aplicării şi respectării regimului silvic. 

 Serviciul public de administrare şi gestionare a faunei cinegetice a României 

Ministerul Apelor și Pădurilor exercită atribuții de administrarea a faunei cinegetice a 

României, potrivit articolului 1 lit. a) din Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecției 

fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, administrator al 
faunei cinegetice este autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare şi asigură 

administrarea faunei cinegetice. 
De asemenea, potrivit art. 1 lit. p) gestionarul faunei cinegetice este persoana juridică 

română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de 

interes cinegetic din cuprinsul unui fond cinegetic. 

 Serviciul public de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice 

Serviciul public de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice este 

furnizat de Agenţia Națională pentru Arii Naturale Protejate, potrivit prevederilor Legii 
nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naționale pentru Arii Naturale Protejate şi 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
precum și a dispozițiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.  

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate este instituţie publică cu personalitate 

juridică, finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii, aflată în subordinea 

autorităţii publice centrale pentru protecția mediului, apelor şi pădurilor. De asemenea, 

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate asigură cadrul necesar pentru 

managementul ariilor naturale protejate prin: 
• instituţii publice aflate în subordine cu rol de administrare a ariilor naturale 

protejate; 
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• structuri de administrare special constituite aflate în relaţie contractuală, în 

coordonarea agenţiei; 
• custodii aflate în relaţie contractuală, în coordonarea agenţiei. 

 

 Serviciul public de derulare a procedurilor de reglementare pentru proiecte 
sau activităţi care pot avea efecte semnificative asupra mediului 

Serviciul public de derulare a procedurilor de reglementare pentru proiecte sau activităţi 

care pot avea efecte semnificative asupra mediului este furnizat de Agentia Națională 

pentru Protecția Mediului. 

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu 
modificările și completările ulterioare, actele de reglementare sunt: 

• aviz de mediu,  
• acord de mediu, 
• aviz Natura 2000,  
• autorizaţie de mediu,  
• autorizaţie integrată de mediu, 
• autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră,  
• autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic. 

 Serviciul public de control a respectării măsurilor de protecția mediului 

Serviciul public de control a respectării măsurilor de protecția mediului este furnizat de 

Garda Națională de Mediu, la nivel central și de serviciile deconcentrate ale acesteia, la 

nivel teritorial, în conformitate cu dispozițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte 

normative din domeniul protecției mediului şi pădurilor, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi 
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funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, modificată și completată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 170/2015. 

De asemenea, Garda Națională de Mediu este un corp specializat de inspecţie şi control, 

iar comisarii sunt funcţionari publici numiţi în funcţii publice specifice, în condițiile legii, 

care pot lua măsuri de sancţionare, de suspendare/încetare a activităţii ca urmare a 

poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele 

de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului şi a 

măsurilor stabilite în notele de constatare şi în rapoartele de inspecţie şi control. 

 Serviciul public de gestionare a substanţelor şi preparatelor periculoase 

În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea 
cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificările 

și completările ulterioare, Agenția Națională de Protecția Mediu și Garda Națională de 

Mediu furnizează și controlează Serviciul public de gestionare a substanţelor şi 

preparatelor periculoase. 

Astfel, Agenţia Națională pentru Protecția Mediului preia toate atribuţiile şi 

responsabilităţile Agenţiei Naționale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase 

privind implementarea, la nivel național, a legislaţiei din domeniul substanţelor şi 

preparatelor periculoase, iar Garda Națională de Mediu preia toate atribuţiile şi 

responsabilităţile Agenţiei Naționale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase 

privind controlul respectării prevederilor legale în domeniul substanţelor şi preparatelor 

periculoase, constatarea şi sancţionarea încălcării acestora. 
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 Serviciul public de gestionare a îngrăşămintelor chimice şi al produselor de 
protecție a plantelor 

Îngrăşămintele chimice şi produsele de protecție a plantelor sunt supuse unui regim 

special de reglementare stabilit prin legislaţie specifică în domeniul chimicalelor. 

Potrivit art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 

mediului, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile publice centrale 

competente conform legislaţiei specifice din domeniul chimicalelor, în colaborare cu 
autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, au următoarele obligaţii: 

a) să reglementeze regimul îngrăşămintelor chimice şi al produselor de protecție a 

plantelor; 
b) să organizeze, la nivel teritorial, reţeaua de laboratoare pentru controlul calităţii 

îngrăşămintelor chimice şi al produselor de protecție a plantelor; 
c) să verifice, prin reţeaua de laboratoare, concentraţiile reziduurilor de produse de 

protecţie a plantelor în sol, recolte, furaje, produse agroalimentare vegetale şi 

animale. 

Agenția Națională de Protecția Mediu și Garda Națională de Mediu furnizează și 

controlează Serviciul public de gestionare a substanţelor şi preparatelor periculoase, în 

baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice 

aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii 

Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 Serviciul public de autorizare şi administrare a activităţilor care implică 
organisme modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne 

Serviciul public de autorizare şi administrare a activităţilor care implică organisme 

modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne este furnizat de 
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Ministerul Mediului, Agenția Națională de Protecție a Mediului și Garda Națională de 

Mediu. 

În baza art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind 

introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, cu modificările și 

completările ulterioare, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului asigură 

aplicarea principiului precauţiei, pentru evitarea efectelor adverse potenţiale ale 

organismelor modificate genetic asupra sănătăţii umane şi asupra mediului în domeniul 

obţinerii, utilizării şi comercializării organismelor modificate genetic, obţinute prin 

tehnicile biotehnologiei moderne. 

În conformitate cu prevederile art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Agenția 

Națională de Protecție a Mediului emite autorizaţiile şi acordurile de import privind 
activităţile cu organisme modificate genetic privind utilizarea în condiţii de izolare a 

microorganismelor modificate genetic, introducerea deliberată în mediu şi pe piaţă a 

organismelor modificate genetic vii precum și importul organismelor/microorganismelor 
modificate genetic. 

Totodată, Garda Națională de Mediu, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 
21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în 

mediu a organismelor modificate genetic, cu modificările și completările ulterioare și 
ale Hotărârii Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii 

Naţionale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare, controlează aplicarea 

reglementărilor privind activităţile care implică organisme modificate genetic, obţinute 

prin tehnicile biotehnologiei moderne.  

 Serviciul public de gestionare a activităţilor nucleare 

Serviciul public de gestionare a activităţilor nucleare este furnizat, potrivit prevederilor 

Legii 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 
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controlul activităţilor nucleare, cu modificările și completările ulterioare de către 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare. 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare este instituţie publică de 

interes național, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, condusă de 

un preşedinte cu rang de secretar de stat, coordonată de primul-ministru, prin Cancelaria 
Primului-Ministru și exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control prevăzute 

în lege. 

 Serviciul public de protecție a apelor 

Serviciul public de protecţie a apelor este furnizat de Administraţia Națională «Apele 

Române»,instituţie publică de interes național, cu personalitate juridică, având ca scop 

cunoaşterea, protecția, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor de apă, 

monopol natural de interes strategic, precum şi administrarea infrastructurii Sistemului 

naţional de gospodărire a apelor. 

Administrația Națională «Apele Române» este operator unic pentru resursele de apă de 

suprafață naturale sau amenajate, indiferent de deținatorul cu orice titlu al amenajării, 

și pentru resursele de apă subterană, indiferent de natura lor și a instalațiilor aferente, 

scop în care alocă dreptul de utilizare a resurselor de apă cu potențialele lor naturale, în 

condițiile legii, cu excepția celor prevăzute expres în reglementările specifice în vigoare. 

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, a trebuit să se pună în aplicare 
Directiva Europeană 2000/60/CE prin care se statutează ca principii de bază in 

gospodărirea apelor următoarele: 
• Recuperarea integrală a costurilor managementului apei (cantitate şi calitate); 
• Utilizatorii finali de apă plătesc (operatori de gospodărire comunală, operatori 

economici industriali, operatori economici producători de energie electrică, 

irigaţii, acvacultură-piscicultură); 
• Poluatorii apei (sub orice formă de poluare) plătesc; 
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• Stimularea beneficiarilor de resursă de apă în vederea protecției acesteia. 

Pentru punerea în aplicare a acestor principii, este necesară implementarea 

mecanismului economic care s-a aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

107/2002 privind înfiinţarea Administrației Naționale „Apele Române”, cu modificările 
și completările ulterioare. 

 Serviciul public de protecție a ecosistemelor acvatice 

Serviciul public de protecție a ecosistemelor acvatice este reglementat de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările și 

completările ulterioare. Aplicarea prevederilor Ordonanței se realizează de către 

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, instituţie publică de interes național, 
organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, 

finanţată integral de la bugetul de stat, care funcţionează în subordinea autorităţii 

publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură. 

Astfel Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are printre atribuţiile principale 

administrarea resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale României, cu 
excepţia celor din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării", care sunt administrate de 

Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în colaborare cu autorităţile 

administrației publice locale din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, în condiţiile legii. 

 Serviciul public de protecție a atmosferei, schimbările climatice,  gestionarea 
zgomotului ambiental 

Dacă în accepțiunea dată de obiectivul de proiect pentru serviciile publice se urmărește 

identificarea ,,serviciilor publice” pe anumite domenii considerăm că modul de abordare 

utilizat în cadrul proiectului de stabilire a unor servicii publice din domeniul protecției 

mediului utilizând denumirea anumitor capitole din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare (ca 
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de ex. serviciul public de protecție a atmosferei, schimbările climatice, gestionarea 

zgomotului ambiental – denumirea cap. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare) cu 
identificarea de roluri, competenţe şi atribuţii ale autorităţilor şi instituţiilor publice în 

prestarea/furnizarea serviciilor publice bazate doar pe prevederile articolelor aferente 
acelor capitole din actul normativ menționat nu reflectă complet domeniile și atribuțiile 

autoritățiilor din domeniul privind protecția mediului. Precizăm faptul că legislația din 

domeniul protecției mediului este una foarte complexă și specifică pe domeniile și 

subdomeniile acquis-ului de mediu și este într-o continuă modificare având în vedere 

dinamica adoptărilor legislative de la nivelul Uniunii Europene, și după caz internațional, 

prin urmare și atribuțiile și responsabilitățile autoritățiilor de mediu au caracter general 
(de ex. Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcționarea 

Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative) și totodată caracter 

specific în funcție de aspectele de reglementare incluse în legislația de mediu specifică 

pe domenii. 

Serviciul public de protecție a atmosferei, schimbările climatice, gestionarea zgomotului 

ambiental este reglementat de prevederile capitolului X din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Astfel, Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului are următoarele atribuţii şi 

responsabilităţi: 
• elaborează politica națională şi coordonează acţiunile la nivel național şi local 

privind protecția atmosferei, schimbările climatice, precum şi protecția populaţiei 

faţă de nivelurile de expunere la zgomotul ambiental ce pot avea efecte negative 

asupra sănătăţii umane, în conformitate cu politicile europene şi internaționale 

specifice; 
• elaborează, promovează şi actualizează Strategia naţională în domeniul protecției 

atmosferei şi Planul naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei; 
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• elaborează, promovează şi, după caz, actualizează Programul național de reducere 
a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari 

de ardere; 
• coordonează elaborarea Programului naţional de reducere progresivă a emisiilor de 

dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac; 
• elaborează, promovează şi actualizează Strategia națională privind schimbările 

climatice, Planul naţional de acţiune privind schimbările climatice; 
• asigură integrarea politicilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi 

adaptarea la efectele schimbărilor climatice în strategiile sectoriale 
• administrează sistemul național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de 

gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a 

dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto; 
• coordonează implementarea mecanismelor flexibile prevăzute de Protocolul de la 

Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice; 
• aprobă şi promovează Planul Naţional de Acţiune pentru reducerea nivelurilor de 

zgomot; 
• organizează activitatea de monitoring privind calitatea aerului la nivelul întregii 

ţări; 
• stabileşte, după caz, prin actele de reglementare, valori limită de emisie mai 

restrictive şi măsurile necesare în vederea respectării plafoanelor naționale de 

emisii, respectiv a încărcărilor şi nivelelor critice. 

De asemenea, potrivit art. 59 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare,, 
atribuţiile şi responsabilităţile autorităţii publice centrale pentru protecția mediului cu 

privire la administrarea conturilor naţionale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de 

gaze cu efect de seră precum și cele referitoare la administrarea sistemului naţional 

pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din 

surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin 

Protocolul de la Kyoto, se realizează prin Agenţia Naţională pentru Protecția Mediului. 
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 Serviciul public de protecție a solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre 

Serviciul public de protecție a solului, subsolului și a ecosistemelor terestre este 

reglementat pe baza prevederilor Capitolului XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Hotărârii Guvernului nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi 

ecosistemele terestre au fost afectate. 

Ministerul Mediului, prin unităţile din subordine, stabileşte necesitatea măsurilor de 

refacere a zonelor în care mediul geologic şi ecosistemele terestre au fost afectate și 

monitorizează şi controlează aplicarea măsurilor cuprinse în proiectul tehnic pentru 

curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică. 

 Serviciul public de protecția aşezărilor umane 

În conformitate cu dispozițiile Capitolului XII, art. 70 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările 

ulterioare, serviciul de protecție a așezărilor umane este furnizat de autoritățile 

administrației publice locale. 

Acestea au obligația, ca în etapa de elaborare a planurilor de urbanism și amenajarea 

teritoriului (Planul de urbanism general, Planul de urbanism zonal sau Planul de 
urmanism de detaliu), să obțină avizul de mediu pentru aceste planuri. 

 Serviciul public de meteorologie 

Serviciul public de meteorologie este furnizat de Administraţia Națională de 

Meteorologie, regie autonomă de interes public naţional aflată sub autoritatea 

Ministerului Mediului. 

Serviciul public de meteorologie este reglementat de Legea nr. 139/2000 privind 
activitatea de meteorologie, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 
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Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naționale de Meteorologie, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1405/2004. 

3.13.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

 Serviciul public de clasificare și gospodărire a deșeurilor radioactive 

Competențele legate de asigurarea furnizării serviciului public de clasificare și 

gospodărire a deșeurilor radioactive se exercită la nivel central, de către Agenția 

Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive și de către Comisia Națională pentru Controlul 

Activităților Nucleare.  

Potrivit prevederilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea 

în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, obiectul de activitate al ANDR este depozitarea 
definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat şi coordonarea 

implementării, la nivel naţional, a activităţilor de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi 

radiologice şi de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului 

nuclear uzat. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare exercită 

atribuțiile de reglementare, autorizare și control al activităților nucleare.  

Art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a 

deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, dispune că activitățile de gospodărire în siguranță a deșeurilor 

radioactive și a combustibilului nuclear uzat se desfășoară în baza Strategiei naționale pe 

termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat şi a 

deşeurilor radioactive, care se elaborează de către ANDR, este avizată de CNCAN şi este 

aprobată prin hotărâre a Guvernului171. 

    

171 În prezent sunt aplicabile prevederile Ordinului A.N. nr. 844/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale pe termen 
mediu şi lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea 



 
 

689 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

ANDR și CNCAN asigură menținerea cadrului național legislativ, de reglementare și 

organizațional privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, cadru 

național care a fost stabilit în concordanță cu prevederile art. 5 din Directiva 

2011/70/EURATOM.  

Prin Ordinul CNCAN nr. 156/2005 pentru aprobarea Normelor privind clasificarea 
deşeurilor radioactive au fost stabilite norme generale privind clasificarea deşeurilor 

radioactive, conținând cerinţele privind modul de asigurare a izolării de biosferă la 

depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive și norme de clasificare operațională, în 

scopul realizării activităţilor asociate cu etapele anterioare depozitării definitive. 

Principalele atribuții ale autorităților implicate în asigurarea furnizării serviciului public 
analizat sunt următoarele: 

Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive 
• elaborează şi revizuieşte, cel puţin o dată la 5 ani, ţinând cont de progresele 

tehnice şi științifice, precum şi de recomandările şi bunele practici desprinse din 

analizele inter pares, Strategia națională pe termen mediu şi lung privind 

gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive; 
• elaborează şi transmite spre aprobare Ministerului Economiei, Comerțului și 

Relațiilor cu Mediul de Afaceri Planul anual de activităţi în domeniul gospodăririi 

deşeurilor radioactive (PAA), întocmit în baza Strategiei naţionale pe termen 

mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a 

deşeurilor radioactive şi răspunde de realizarea acestuia; 

                                                                                                          

definitivă şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, prevederi indicate în Raportul asupra Programului 
Național  - Notificare către Comisia Europeană în legătură cu Directiva 2011/70/EURATOM, elaborat în conformitate cu 
art. 15(4) din Directiva 2011/70/EURATOM  
http://www.agentianucleara.ro/uploads/1474961147_romania+national_programme+en.pdf 
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• ia toate măsurile adecvate, în condiţiile legii, în vederea implementării de către 

titularii de autorizaţie a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor 

radioactive şi a combustibilului nuclear uzat; 
• răspunde direct de înfiinţarea depozitelor definitive pentru depozitarea deşeurilor 

radioactive, depozite care sunt în patrimoniul şi în administrarea ANDR; 
• gestionează direct sau prin terţi activitatea de depozitare definitivă a deşeurilor 

radioactive rezultate din funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, pe toată 

durata de exploatare utilă, precum şi din dezafectarea acestora; 
• informează şi asigură participarea publică necesară, în condiţiile legii, cu privire la 

gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, ţinând seama 
în mod corespunzător de prevederile legale privind informaţiile clasificate; 

• informează şi pregăteşte publicul din zona învecinată depozitelor definitive în 

vederea acceptării amplasării acestora; 
• asigură constituirea şi actualizarea anuală a unei baze naţionale de date privind 

cantităţile, tipurile de deşeuri radioactive generate, inclusiv cele rezultate din 

dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; 
• analizează datele relevante privind caracteristicile deşeurilor radioactive rezultate 

din exploatarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; 
• întocmeşte anual inventarul la nivel național privind cantităţile şi tipurile de 

deşeuri radioactive generate, în vederea elaborării PAA; 
• avizează documentaţiile şi procedurile întocmite de titularii de autorizaţie, 

aferente etapelor de gospodărire în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a 

deşeurilor radioactive, în vederea respectării criteriilor de acceptare pentru 

depozitarea definitivă; 
• elaborează criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă a deşeurilor 

radioactive şi le supune aprobării CNCAN; 
• elaborează procedurile necesare depozitării definitive a deşeurilor radioactive; 
• avizează documentaţia aferentă procesului de dezafectare a instalaţiilor nucleare 

şi radiologice, întocmită de principalii generatori de deşeuri radioactive; 
• coordonează activitatea de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice; 
• asigură elaborarea studiilor de caracterizare şi amplasament pentru depozitele 

definitive de deşeuri radioactive; 
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• asigură, direct sau prin terţi, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune, 

exploatarea, închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive de 

deşeuri radioactive; 
• asigură, direct sau prin terţi, în vederea depozitării definitive, execuţia de servicii 

de gospodărire în siguranţă a surselor orfane de radiaţii nucleare, deşeurilor 

radioactive istorice rezultate din practici trecute, deşeurilor radioactive rezultate 

din incidente şi accidente nucleare, combustibilului nuclear uzat şi deşeurilor 

radioactive de la operatorii economici aflaţi în faliment sau lichidare judiciară; 
• propune cuprinderea în cadrul planurilor sectoriale şi, respectiv, în Planul național 

de cercetare-dezvoltare de obiective specifice domeniului nuclear privind 
gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi depozitarea lor definitivă; 

• propune, avizează şi recepţionează temele şi lucrările din cadrul programelor de 

cercetare-dezvoltare din domeniul nuclear, finanţate de la bugetul de stat, care 

privesc gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi depozitarea definitivă 

a acestora; 
• solicită titularilor de autorizaţie rapoarte, date şi orice documentaţii necesare în 

vederea coordonării la nivel național a activităţilor de gospodărire în siguranţă a 

deşeurilor radioactive, cu respectarea prevederilor legale; 
• asigură, direct sau prin terţi, protecția fizică a depozitelor definitive de deşeuri 

radioactive; 
• colaborează cu autorităţile şi instituțiile naționale cu competenţe în domeniul 

nuclear; 
• cooperează cu instituții şi organisme internaţionale în vederea îndeplinirii 

atribuţiilor şi utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea definitivă a 

deşeurilor radioactive; 
• gestionează veniturile proprii constituite conform legii; 
• efectuează audituri la principalii generatori de deşeuri radioactive pentru 

asigurarea conformităţii activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor 

radioactive cu criteriile de acceptare elaborate de ANDR în vederea depozitării 

definitive; 
• monitorizează radioactivitatea mediului în zona depozitelor definitive în vederea 

protecției populaţiei şi a mediului; 
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• verifică periodic în vederea raportării, conform reglementărilor în vigoare, stadiul 

de acumulare a resurselor financiare destinate gospodăririi deşeurilor radioactive 

şi dezafectării instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice; 
• elaborează şi actualizează periodic studii tehnico-economice privind estimarea 

costurilor aferente depozitării definitive în siguranţă a deşeurilor radioactive 

pentru stabilirea cuantumurilor contribuţiilor anuale ale titularilor de autorizaţie; 
• elaborează şi prezintă rapoarte către organismele naţionale şi internaţionale 

privind domeniul său de activitate; 
• ia măsurile necesare pentru formarea profesională şi protecția radiologică a 

personalului propriu. 
 

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare 
• emite reglementări pentru detalierea cerinţelor generale de gestionare a 

deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear ars; 
• emite reglementări privind procedurile de autorizare şi control; 
• revizuieşte reglementările ori de câte ori este necesar, pentru corelarea cu 

standardele şi tratatele internaţionale din domeniu, la care România este parte; 
• exercită atribuții de autorizare pentru desfășurarea de activități în domeniul 

nuclear privind producerea, amplasarea şi construcţia, furnizarea, închirierea, 

transferul, manipularea, deţinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea 

temporară sau definitivă, transportul, tranzitul, importul şi exportul instalaţiilor 

radiologice, materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv al combustibilului 
nuclear, al deşeurilor radioactive şi al dispozitivelor generatoare de radiaţii 

ionizante, sursele orfane, de la detectarea acestora până la depozitarea finală ca 

deşeu radioactiv; 
• suspendă sau retrage autorizaţii, în parte ori în întregime; 
• exercită control preventiv, operativ curent şi ulterior la solicitanţii sau titularii de 

autorizaţii în vederea eliberării autorizaţiei solicitate, în perioada de valabilitate a 

autorizaţiei, pe baza notificării titularului autorizaţiei şi atunci când ar putea 

exista instalaţii, materiale sau s-ar desfăşura activităţi în domeniul nuclear;  
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• controlează, potrivit legii, aplicarea prevederilor tratatelor internaționale şi a 

reglementărilor naţionale în vigoare privind gospodărirea combustibilului nuclear 
ars şi a deşeurilor radioactive; 

• iniţiază proiectele de acte normative în domeniul său de competență şi emite 

reglementările proprii şi comune cu alte autorităţi competente, potrivit legii; 
• cooperează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice centrale de 

specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu 

domeniul nuclear; 
• avizează toate proiectele de acte normative ce au implicaţii asupra domeniului 

nuclear; 
• emite reglementări proprii în vederea armonizării legislaţiei naționale, din 

domeniul său de activitate, cu normele Uniunii Europene; 
• coordonează proiectele de asistenţă tehnică realizate cu Agenţia Internațională 

pentru Energie Atomică şi cu Agenţia pentru Energie Nucleară în domeniul său de 

activitate; 
• cooperează, în condițiile legii, cu instituții similare din alte state; 
• autorizează executarea construcţiilor cu specific nuclear şi exercită controlul de 

stat asupra calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare, în condițiile 

prevăzute la art. 35 lit. o) din Legea nr. 111/1996. 
  

 Serviciul public de reglementare, monitorizare și control al gestionării 
deșeurilor 

Competențele legate de asigurarea furnizării serviciului public de reglementare, 

monitorizare și control al gestionării deșeurilor se exercită la nivel central, de către 

Ministerul Mediului Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Garda Națională de 

Mediu, precum și la nivel teritorial, prin serviciile publice deconcentrate ale ANPM și 

respectiv structurile județene fără personalitate juridică ale GNM.  
Activitățile de reglementare, monitorizare și control incluse în sfera serviciului public 

analizat exced ariei de cuprindere a activităților aferente reglementării, monitorizării și 

controlului serviciului public de salubrizare a localităților.  
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În cadrul Ministerului Mediului este organizată Direcția Generală Deșeuri, Situri 

Contaminate și Substanțe Periculoase, în cadrul căreia funcționează Direcția Gestionarea 

Deșeurilor. Aceasta din urmă are, printre altele, atribuții legate de coordonarea și 

monitorizarea implementării legislației naționale și a politicii în materie de prevenire a 

generării și de gestionare a deșeurilor, precum și de participarea în procedura de 

reglementare a proiectelor/activităților din domeniul deșeurilor, cu impact asupra 

mediului și emiterea de puncte de vedere în conformitate cu prevederile legislației 

privind deșeurile.  

Principalele atribuții ale autorităților administrației publice centrale în domeniu sunt 
următoarele: 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

• elaborează, actualizează și coordonează aplicarea Strategiei naționale și a Planului 

național de gestionare a deșeurilor; 
• iniţiază şi propune spre adoptare proiecte de acte normative care privesc 

gestionarea deşeurilor; 
• avizează reglementările specifice în domeniul gestionării deşeurilor, elaborate de 

celelalte autorităţi publice; 
• elaborează reglementări, implementează şi controlează politica şi programul de 

reciclare, precum şi valorificarea energetică a deşeurilor; 
• monitorizează impactul activităţilor de producere şi gestionare a deşeurilor asupra 

factorilor de mediu; 
• controlează şi reglementează, prin unităţile subordonate, activităţile de 

gestionare a deşeurilor, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite 

prin lege; 
• autorizează, prin unităţile sale subordonate, operaţiunile de eliminare și de 

valorificare a deșeurilor; 
• prezintă anual Guvernului rapoarte privind gestionarea deşeurilor; 
• coordonează și supraveghează respectarea prevederilor legale privind prevenirea 

generării şi gestionării deşeurilor, în colaborare cu celelalte autorităţi 

competente, potrivit legii. 
 



 
 

695 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului 
• colaborează la elaborarea şi monitorizarea planurilor de gestionare a deşeurilor, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
• asigură funcționarea laboratorului național de referință pentru deșeuri; 
• urmăreşte îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare, 

constată neconformităţile şi ia măsurile care se impun în conformitate cu 

competenţele stabilite de legislaţia în vigoare; 
• asigură coordonarea procedurilor de emitere a actelor de reglementare; 
• constată neconformităţile din actele de reglementare emise de instituțiile din 

subordine, în urma controlului propriu sau la sesizare, şi dispune măsurile legale 

ce se impun; 
• administrează Registrul național al producătorilor şi importatorilor de 

echipamente electrice şi electronice şi Registrul naţional al producătorilor de 

baterii şi acumulatori; 
• emite acte de reglementare, potrivit competenţelor stabilite în actele normative 

în vigoare, şi coordonează aplicarea unitară a acestora, la nivel național. 
 

Garda Națională de Mediu 
• participă la elaborarea strategiilor şi politicilor de mediu privind gestionarea 

deşeurilor care sunt incluse în Strategia Națională pentru Gestionarea Deşeurilor şi 

Planul Național pentru Gestionarea Deşeurilor; 
• exercită, pe întreg teritoriul ţării, controlul activităţilor operatorilor economici 

privind conformarea la cerinţele legislaţiei de mediu în domeniul gestiunii 

deşeurilor de orice natură; 
• constată neconformităţile din actele de reglementare emise pentru activităţile din 

domeniul gestiunii deşeurilor, aplică măsurile legale şi stabileşte proceduri de 

control al surselor de poluare care au ca origine activităţi de eliminare a 
deşeurilor (incineratoare, depozite de deşeuri); 

• controlează activităţile operatorilor economici privind transportul deşeurilor.  
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 Serviciul public de administrare a fondului forestier național / Serviciul silvic 
public 

Atribuțiile privind serviciul de administrare a fondului forestier național se exercită la 

nivel central de Regia Autonomă Romsilva, iar la nivel teritorial de către direcțiile silvice 

județene și administrațiile parcurilor naționale. 

În domeniul administrării fondului forestier național, potrivit art. 2 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Romsilva, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 

privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului 

de organizare şi funcţionare, cu modificările și completările ulterioare, Regia are 
următoarele atribuții: 

• asigură integritatea fondului forestier proprietate publică a statului, precum şi a 

celui aparţinând altor deţinători, pe care îl are în administrare sau pentru care 

prestează servicii silvice, şi gestionează durabil pădurile din cuprinsul acestuia;  
• asigură finanţarea lucrărilor necesare gospodăririi fondului forestier proprietate 

publică a statului şi desfăşurării normale a activităţii; 
• organizează şi realizează cadastrul pentru fondul forestier proprietate publică a 

statului; 
• ia măsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier şi de corectare a 

perimetrului pădurilor; 
• propune şi/sau avizează, după caz, schimburi de terenuri, scoaterea definitivă sau 

ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier; 
• îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege referitoare la exercitarea dreptului de 

preempţiune în cazul tuturor vânzărilor, de bunăvoie sau silite, de terenuri 

forestiere; 
• poate cumpăra, în numele statului, terenuri proprietate privată sau poate prelua 

asemenea terenuri, în cazul donării lor de către proprietari, în vederea 

împăduririi, cu fonduri băneşti alocate de la bugetul de stat şi din fondul de 

conservare şi regenerare a pădurilor; terenurile achiziţionate de către Romsilva 

din fonduri publice şi din fondul de conservare şi regenerare devin fond forestier 

proprietate publică a statului şi se intabulează ca atare; 
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• preia în administrare terenuri degradate din domeniul privat şi public al statului, 

incluse în perimetrele de ameliorare şi prevăzute a fi împădurite; cheltuielile 

pentru lucrările necesare se suportă din fondul de ameliorare a fondului funciar cu 

destinaţie silvică, din alocaţii de la bugetul de stat sau din alte surse; 
• organizează şi efectuează paza fondului forestier pe care îl administrează 

împotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor, 

păşunatului, braconajului şi altor fapte păgubitoare, precum şi măsurile de 

prevenire şi de stingere a incendiilor de păduri în fondul forestier pe care îl 
administrează, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară; 

• organizează şi execută, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, 

ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate prevăzute de 

lege, lucrările de regenerare şi de reconstrucţie ecologică a pădurilor pe care le 

administrează, precum şi cele de îngrijire a arboretelor tinere şi de întreţinere a 

regenerărilor; 
• asigură realizarea compoziţiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele 

silvice şi studiile de specialitate în fondul forestier pe care îl administrează; 
• gestionează resursele genetice forestiere din fondul forestier pe care îl 

administrează; 
• asigură producerea şi utilizarea de materiale forestiere de reproducere; 
• poate realiza împăduriri în afara fondului forestier, precum şi perdele forestiere 

de protecție; 
• asigură protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administrează 

împotriva eroziunii şi altor forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, 

propunând şi coordonând lucrări de corectare a torenţilor pe terenurile forestiere 

aflate în perimetrele de ameliorare, finanţate de la bugetul de stat sau din alte 

surse; 
• asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, 

organizând acţiunile necesare pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor 

şi dăunătorilor; 
• amplasează şi pune în valoare masa lemnoasă care urmează să se recolteze anual 

din pădurile pe care le administrează, în conformitate cu amenajamentele silvice; 
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• exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile 

pe care le administrează; 
• controlează provenienţa materialelor lemnoase, a celorlalte produse specifice 

fondului forestier şi legalitatea circulaţiei acestora; 
• asigură realizarea reţelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării fondului 

forestier proprietate publică a statului. 

 Serviciul de gestionare a ariilor protejate 

În conformitate cu dispozițiile art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare, serviciul 
este furnizat de către: 

• autoritătile publice centrale pentru protecția mediului şi pădurilor, pentru ariile 

naturale protejate, declarate prin lege, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin 

al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecția mediului şi 

pădurilor 
• administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"pentru Delta Dunarii  
• autoritățile administrației publice locale, pentru ariile naturale protejate, 

declarate prin hotărâri ale acestora. 
 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) are următoarele atribuții, unele 

dintre acestea fiind exercitate prin structurile proprii deconcentrate: 
• atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe baza convenţiilor de custodie, 

conform legislaţiei în vigoare; 
• asigură administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie; 
• monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate; 
• elaborează măsuri minime de conservare pentru ariile naturale protejate de 

interes comunitar care nu sunt atribuite în custodie; 
• implementează şi/sau sprijină implementarea politicilor şi strategiilor privind 

educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate; 
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• derulează procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să 

genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes 
comunitar;  

• elaborează propuneri privind delimitarea ariilor naturale protejate de interes 

național, a căror limite nu sunt aprobate printr-un act normativ;  
• coordonează administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în 

custodie; 
• monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate şi poate 

delega, în condițiile legii, instituțiilor din subordine activităţile corespunzătoare 

managementului ariilor naturale protejate.  

 Serviciul de amenajare a bazinelor hidrografice 

Administraţia Națională ''Apele Române'', pe lângă competențele referitoare la 

elaborarea schemelor directoare de amenajare şi management ale bazinelor hidrografice, 
exercită următoarele atribuții: 

• gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei şi a politicii 

naţionale şi urmărirea respectării reglementărilor în domeniu, precum şi a 

programului național de implementare a prevederilor legislaţiei armonizate cu 

directivele Uniunii Europene; 
• administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a 

apelor; 
• gestionarea şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, cu 

potenţialele lor naturale, şi a fondului național de date din domeniu; 
• gospodărirea unitară şi durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi 

protecția acestora împotriva epuizării şi degradării, precum şi repartiţia raţională şi 

echilibrată a acestor resurse; 
• administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea infrastructurii 

naționale de gospodărire a apelor, aflată în administrarea sa; 



 
 

700 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

• administrarea, exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor 

lacurilor şi bălţilor, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei şi plajei mării, a 

zonelor umede şi a celor protejate, aflate în patrimoniu; 
• administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii Sistemului național de 

veghe hidrologică şi hidrogeologică; 
• administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului național de supraveghere a 

calităţii resurselor de apă; 
• realizarea sistemului informatic şi de telecomunicaţii în unităţile sistemului de 

gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi 

apelor, hidrologiei şi hidrogeologiei; 
• alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, în 

toate formele sale de utilizare, cu potenţialele lor naturale, cu excepţia resurselor 

acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi a serviciilor comune pe bază 

de contracte economice încheiate cu utilizatorii de apă şi cu alţi beneficiari; 
• apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în 

administrarea sa şi constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de 

apărare împotriva inundaţiilor, aferente acestora; 
• întreţinerea şi exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al 

statului, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor aflate în administrare; 
• avizarea lucrărilor şi activităţilor ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, 

precum şi eliberarea autorizaţiilor de gospodărire a apelor; 
• instruirea şi perfecţionarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în 

centrele proprii de formare profesională şi/sau în colaborare cu alte instituții 

specializate; 
• realizarea de anuare, sinteze, studii şi cercetări de hidrologie, hidrogeologie, de 

gospodărire a apelor şi de mediu, instrucţiuni şi monografii, studii de impact, 

bilanţuri de mediu; 
• realizarea de tipărituri în domeniul apelor; 
• elaborarea schemelor directoare de amenajare şi management ale bazinelor 

hidrografice; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/8565
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/8565
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• efectuarea şi/sau participarea la audituri şi consultanţă pentru terţi în vederea 

funcţionării în siguranţă a lucrărilor şi construcţiilor hidrotehnice. 
 

  Serviciul public de gestionarea durabilă a pădurilor 

Ministerul Apelor și Pădurilor reprezintă autoritatea publică centrală care răspunde de 

silvicultură potrivit prevederilor Codului silvic (Legea 46/2008). Astfel, MAP, prin Direcţia 

Generală Păduri -Direcţia Păduri și Dezvoltare Forestieră: 
• realizează continuu şi actualizează periodic, la fiecare 5 ani, inventarul forestier 

național aliniat la standardele Uniunii Europene, în scopul obţinerii de informaţii 

actualizate despre starea şi evoluția vegetaţiei forestiere de pe întreg teritoriul 

ţării 
• asigură realizarea cu continuitate a Sistemului național al perdelelor forestiere de 

protecție, potrivit legii. 
 

De asemenea, Ministerul Apelor și Pădurilor ,în exercitarea funcţiei de autoritate de stat 

în domeniile sale de activitate: 
• elaborează strategii specifice diferitelor domenii ale sectorului forestier şi 

cinegetic într-o concepţie unitară, prin corelarea acestora cu obiectivele 

Strategiei naționale pentru gospodărirea durabilă a pădurilor; exercită atribuţiile 

autorităţii de reglementare în domeniul silviculturii în activităţile de formare 

profesională specifice acestui domeniu; 
• asigură evidenţa rapoartelor statistice din domeniul forestier; 
• exercită atribuţiile prevăzute de lege în vederea asigurării respectării regimului 

silvic în fondul forestier naţional; 
• elaborează Programul național de împădurire conform prevederilor art. 88 alin. (2) 

din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii 
Naționale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul silviculturii, 
Gărzile Forestiere exercită în domeniul silviculturii şi în domeniul cinegetic, în raza de 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/90766#id_artA517
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/90766#id_artA517
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competenţă atribuită, funcţiile corespunzătoare celor atribuite autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură, respectiv: 

a) de implementare; 
b) de avizare; 
c) de reprezentare; 
d) de monitorizare, inspecţie şi control. 

 
În exercitarea funcţiei de implementare, Gărzile: 

• asigură implementarea politicilor autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură în domeniile silvic şi cinegetic, potrivit reglementărilor în vigoare; 
• elaborează studii, analize, planuri şi fundamentează programe proprii de sprijinire 

a proprietarilor de păduri, de asigurare a administrării/serviciilor silvice prin 

ocoale silvice autorizate ori de constituire a structurilor de administrare cu 
specific silvic, de amenajare a fondului forestier, de includere în fondul forestier a 
păşunilor împădurite cu consistenţa mai mare sau egală cu 0,4 şi de dezvoltare a 

conştiinţei forestiere; 
• colaborează în vederea efectuării studiilor, analizelor şi planurilor privind 

extinderea fondului forestier prin împădurirea terenurilor improprii agriculturii şi 

privind crearea de perdele forestiere de protecție; 
• desfăşoară activitate de promovare şi monitorizare a investiţiilor în silvicultură; 
• acţionează, potrivit legii, în cadrul strategiilor pentru apărarea, conservarea şi 

dezvoltarea durabilă a fondului forestier şi pentru gestionarea fondurilor 

cinegetice; 
• colaborează la realizarea şi îmbunătăţirea cercetărilor statistice SILV 1, 2, 3, 4 şi 

ulterior a celor adoptate, precum şi a raportărilor statistice solicitate de Uniunea 

Europeană, în scopul adaptării continue a statisticii la cerinţele naționale şi al 
corelării cu datele statistice internaționale. 
 

În exercitarea funcţiei de avizare, Gărzile: 
• emit/retrag avize, autorizaţii, acorduri specifice regimului silvic şi celui cinegetic 

şi reglementărilor referitoare la trasabilitatea materialelor lemnoase, potrivit 
prevederilor legale; 
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• emit/suspendă/retrag avizele de funcţionare a ocoalelor silvice, potrivit 

reglementărilor în vigoare; 
• avizează lucrările de investiţii în silvicultură, potrivit reglementărilor specifice; 
• avizează planurile de protecție împotriva incendiilor şi planurile de apărare 

împotriva efectelor calamităţilor naturale elaborate de ocoalele silvice de regim. 
 

În exercitarea funcţiei de reprezentare, Gărzile: 
• reprezintă autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în cadrul 

acţiunilor comune, desfăşurate conform protocoalelor de colaborare şi al 

programelor intersectoriale şi potrivit competenţelor părţilor participante, 

stabilite de actele normative specifice; 
• reprezintă autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în relaţiile cu 

instituțiile de învăţământ, cultură, educaţie şi turism, cu organizaţiile economice, 

organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu autorităţile administrației publice 

locale, în limita mandatului atribuit. 
 

În exercitarea funcţiei de monitorizare, inspecţie şi control, Gărzile: 
• asigură controlul respectării legislaţiei specifice silviculturii şi vânătorii, propun 

sancţiuni administrative, constată contravenţiile şi infracţiunile pentru 

nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de 

urmărire penală, potrivit prevederilor legale; 
• organizează periodic, în baza unui calendar şi a unei tematici actualizate 

permanent, acţiuni de inspecţie şi control în fondul forestier naţional, indiferent 

de deţinător, precum şi în fondurile cinegetice şi la acţiunile de vânătoare, 

stabilind măsurile ce se impun; 
• urmăreşte şi controlează trasabilitatea materialelor lemnoase 
• utilizează pentru nevoi de control, cu acces atribuit de autoritatea publică 

centrală care răspunde de silvicultură şi numai pentru operatori economici care au 

sediul sau puncte de lucru pe raza de competenţă sau pentru operatori din afara 

razei de competenţă atunci când aceştia au legătură cu entitatea controlată, 

sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase - SUMAL; 
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• constituie structura de specialitate pentru îndeplinirea prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 876/2011 privind desemnarea autorităţii competente responsabile 

de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 
decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile 

de lemn în Comunitatea Europeană, prin care Gărzile exercită funcţia de 

autoritate competentă teritorial pentru punerea în aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 2.173/2005 în cazul importurilor de lemn în Comunitatea Europeană; 
• constituie structura de specialitate pentru îndeplinirea prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru 

aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor 

care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prin care Gărzile exercită funcţia 

de autoritate competentă teritorial pentru aplicarea acestuia; 
• monitorizează şi controlează îndeplinirea cerinţelor europene pentru prevenirea 

incendiilor în păduri şi pentru respectarea legislaţiei referitoare la materialele 

forestiere de reproducere; 
• colaborează, prin structura de control coordonatoare din cadrul autorităţii publice 

centrale care răspunde de silvicultură, cu structurile implicate în activitatea de 

combatere a oricăror fapte nelegale, împotriva intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene; 
• exercită activităţi de audit intern şi control, atât la nivelul aparatului propriu, cât 

şi la nivelul gărzilor forestiere judeţene. 
 

De asemenea, Gărzile au următoarele atribuţii principale: 
• asigură implementarea politicilor autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură în domeniile silvic şi cinegetic, potrivit reglementărilor în vigoare; 
• execută controale complexe de fond, în conformitate cu un plan revizuit periodic, 

urmând o procedură pe bază de riscuri, la toate structurile de administraţie 

silvică, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor forestiere; 

controalele se pot efectua pe baza unor informaţii, suspiciuni relevante privind 

încălcarea regimului silvic, ori de câte ori este nevoie; 

http://lege5.ro/Gratuit/gi3dcmjvge/hotararea-nr-876-2011-privind-desemnarea-autoritatii-competente-responsabile-de-punerea-in-aplicare-a-regulamentului-ce-nr-2173-2005-al-consiliului-din-20-decembrie-2005-privind-instituirea-unui-regim?pid=&d=2016-12-30
http://lege5.ro/Gratuit/gi3tgmjwga/regulamentul-nr-2173-2005-privind-instituirea-unui-regim-de-autorizare-flegt-pentru-importurile-de-lemn-in-comunitatea-europeana?pid=&d=2016-12-30
http://lege5.ro/Gratuit/gi3tgmjwga/regulamentul-nr-2173-2005-privind-instituirea-unui-regim-de-autorizare-flegt-pentru-importurile-de-lemn-in-comunitatea-europeana?pid=&d=2016-12-30
http://lege5.ro/Gratuit/gi2tqnrwgu/hotararea-nr-668-2011-privind-desemnarea-autoritatii-competente-pentru-aplicarea-regulamentului-ue-nr-995-2010-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-20-octombrie-2010-de-stabilire-a-obligati?pid=&d=2016-12-30
http://lege5.ro/Gratuit/gmztomrtgm/regulamentul-nr-995-2010-de-stabilire-a-obligatiilor-care-revin-operatorilor-care-introduc-pe-piata-lemn-si-produse-din-lemn-text-cu-relevanta-pentru-see?pid=&d=2016-12-30
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• controlează modul de aplicare şi de respectare a regimului silvic de către toţi 

deţinătorii de păduri şi/sau de terenuri cu vegetaţie forestieră din afara fondului 

forestier; 
• verifică modul de întocmire a amenajamentelor silvice şi modul de aplicare a 

prevederilor acestora, urmărind ca recoltarea masei lemnoase să se încadreze în 

posibilitatea anuală sau decenală, precum şi modul de înregistrare în evidenţele 

specifice a lucrărilor silvice efectuate în perioada de valabilitate a 

amenajamentului; 
• controlează aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind măsurile de 

protecţie a vegetaţiei forestiere împotriva bolilor şi dăunătorilor, precum şi a 
celor de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure; 

• controlează modul de aplicare a reglementărilor tehnice privind amplasarea, 

punerea în valoare şi valorificarea masei lemnoase din fondul forestier naţional şi 

din vegetaţia forestieră din afara acestuia, urmărind ca recoltarea masei lemnoase 

să se încadreze în posibilitatea anuală; 
• controlează modul de aplicare şi de respectare a regulilor silvice de exploatare a 

masei lemnoase din parchete, indiferent de deţinătorul acestora; 
• verifică şi controlează modul în care este respectată legalitatea provenienţei, 

circulaţiei şi comercializării materialului lemnos şi execută controale la operatorii 

economici/persoanele fizice în legătură cu acestea, conform legislaţiei în vigoare; 
• controlează realizarea evidenţei la zi cu privire la suprafeţele de pe care se 

recoltează masa lemnoasă, precum şi modul în care se asigură regenerarea lor, 

indiferent de natura proprietăţii asupra acestora, şi, de asemenea, dacă terenurile 

preluate în condițiile legii în fondul forestier se împăduresc potrivit legii; 
• controlează respectarea prevederilor normelor tehnice şi a celorlalte dispoziţii 

legale privind recoltarea şi achiziţionarea produselor nelemnoase ale pădurii, 

prevăzute în Legea nr. 46/2008, republicată; 
• verifică şi aprobă, după caz, solicitările de scoatere definitivă sau ocupare 

temporară din fondul forestier național a terenurilor cu suprafeţe de până la 1,0 

ha, precum şi de defrişare a vegetaţiei forestiere aferente acestuia, în condițiile 

legii; 

http://lege5.ro/Gratuit/g42dmmjzgy/legea-nr-46-2008-privind-codul-silvic?pid=&d=2016-12-30
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• verifică şi avizează, după caz, solicitările de scoatere definitivă sau ocupare 

temporară din fondul forestier național a terenurilor cu suprafeţe de peste 1,0 ha; 
• avizează schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor forestiere conform 

prevederilor legale; 
• constată infracţiunile prevăzute de legislaţia din domeniile silviculturii şi cinegetic 

şi sesizează organele de urmărire penală competente în condiţiile prevăzute 

de Codul de procedură penală; 
• constată, prin persoane împuternicite, faptele care pot fi încadrate drept 

contravenţii în domeniul silviculturii şi cinegetic şi aplică sancţiunile prevăzute de 

lege şi ia măsurile care se impun în vederea confiscării materialelor lemnoase care 

fac obiectul contravenţiei, în cazul în care legea prevede o astfel de sancţiune; 
• dispune măsuri cu privire la confiscarea, în condițiile legii, a bunurilor a căror 

depozitare, transport sau comercializare este ilicită, precum şi de ridicare a 

documentelor de însoţire şi evidenţă a materialului lemnos care pot servi la 

dovedirea contravenţiilor sau, după caz, a infracţiunilor; 
• verifică documentaţiile tehnico-economice pentru instalarea şi întreţinerea 

vegetaţiei forestiere până la realizarea stării de masiv şi gestionarea durabilă a 

acestora, finanţate din fonduri publice sau cu garanţii guvernamentale; 
• verifică documentaţiile privind constituirea ocoalelor silvice şi le avizează în 

vederea autorizării funcţionării; 
• aprobă programele de conformare elaborate de ocoalele silvice autorizate, 

referitoare la bunurile pentru dotarea ocoalelor silvice şi la termenele de 
procurare a acestora; 

• primesc, înregistrează, verifică şi soluţionează petiţiile, sesizările şi propunerile 

privind legislaţia silvică şi cinegetică în vigoare, precum şi gestionarea fondului 

forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia sau în legătură cu 

acestea, precum şi gestionarea fondului cinegetic; 
• acordă consultanţă de specialitate la solicitarea deţinătorilor sau proprietarilor de 

păduri; 
• participă, potrivit legii, la comandamentele judeţene de analiză a realizării 

programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecție; 

http://lege5.ro/Gratuit/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=&d=2016-12-30
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• avizează lucrările de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor în pădurile şi 

pentru vegetaţia forestieră situată în afara fondului forestier şi dispun executarea 

acestor lucrări; 
• organizează şi desfăşoară cu efective proprii sau în colaborare cu Poliţia Română, 

Jandarmeria Română sau alte instituții acţiuni de prevenire şi combatere a 

faptelor penale şi contravenţionale la regimul silvic şi cinegetic; 
• fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat, precum şi din alte surse 

de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate; 
• gestionează resursele financiare alocate autorităţii publice centrale care răspunde 

de silvicultură de la bugetul de stat, precum şi din alte surse de finanţare legal 

constituite pentru domeniile sale de activitate. 
 
 

  Serviciul public de dezvoltare durabilă a fondului forestier naţional 

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva are următoarele atribuţii şi competenţe principale 

în domeniul silviculturii, exploatării şi prelucrării lemnului: 
• asigură integritatea fondului forestier proprietate publică a statului, precum şi a 

celui aparţinând altor deţinători, pe care îl are în administrare sau pentru care 

prestează servicii silvice, şi gestionează durabil pădurile din cuprinsul acestuia;  
• asigură finanţarea lucrărilor necesare gospodăririi fondului forestier proprietate 

publică a statului şi desfăşurării normale a activităţii; 
• organizează şi realizează cadastrul pentru fondul forestier proprietate publică a 

statului; 
• ia măsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier şi de corectare a 

perimetrului pădurilor; 
• propune şi/sau avizează, după caz, schimburi de terenuri, scoaterea definitivă sau 

ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier; 
• îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege referitoare la exercitarea dreptului de 

preempţiune în cazul tuturor vânzărilor, de bunăvoie sau silite, de terenuri 

forestiere; 
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• poate cumpăra, în numele statului, terenuri proprietate privată sau poate prelua 

asemenea terenuri, în cazul donării lor de către proprietari, în vederea 

împăduririi, cu fonduri băneşti alocate de la bugetul de stat şi din fondul de 

conservare şi regenerare a pădurilor; terenurile achiziţionate de către Romsilva 

din fonduri publice şi din fondul de conservare şi regenerare devin fond forestier 

proprietate publică a statului şi se intabulează ca atare; 
• preia în administrare terenuri degradate din domeniul privat şi public al statului, 

incluse în perimetrele de ameliorare şi prevăzute a fi împădurite; cheltuielile 

pentru lucrările necesare se suportă din fondul de ameliorare a fondului funciar cu 

destinaţie silvică, din alocaţii de la bugetul de stat sau din alte surse; 
• organizează şi efectuează paza fondului forestier pe care îl administrează 

împotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor, 

păşunatului, braconajului şi altor fapte păgubitoare, precum şi măsurile de 

prevenire şi de stingere a incendiilor de păduri în fondul forestier pe care îl 

administrează, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară; 
• organizează şi execută, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, 

ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate prevăzute de 

lege, lucrările de regenerare şi de reconstrucţie ecologică a pădurilor pe care le 

administrează, precum şi cele de îngrijire a arboretelor tinere şi de întreţinere a 

regenerărilor; 
• asigură realizarea compoziţiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele 

silvice şi studiile de specialitate în fondul forestier pe care îl administrează; 
• gestionează resursele genetice forestiere din fondul forestier pe care îl 

administrează; 
• asigură producerea şi utilizarea de materiale forestiere de reproducere; 
• poate realiza împăduriri în afara fondului forestier, precum şi perdele forestiere 

de protecție; 
• asigură protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administrează 

împotriva eroziunii şi altor forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, 

propunând şi coordonând lucrări de corectare a torenţilor pe terenurile forestiere 

aflate în perimetrele de ameliorare, finanţate de la bugetul de stat sau din alte 

surse; 
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• asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, 

organizând acţiunile necesare pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor 

şi dăunătorilor; 
• amplasează şi pune în valoare masa lemnoasă care urmează să se recolteze anual 

din pădurile pe care le administrează, în conformitate cu amenajamentele silvice; 
• exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile 

pe care le administrează; 
• controlează provenienţa materialelor lemnoase, a celorlalte produse specifice 

fondului forestier şi legalitatea circulaţiei acestora; 
• valorifică masa lemnoasă aprobată pentru recoltare din pădurile pe care le 

administrează; 
• execută, în regie proprie sau prin operatori economici atestaţi, lucrări de 

exploatare a masei lemnoase din pădurile pe care le administrează; 
• prelucrează lemn în instalaţii proprii sau prin încheierea de contracte cu societăţi 

comerciale şi valorifică produsele rezultate; 
• achiziţionează lemn pe picior şi în sortimente; 
• asigură realizarea reţelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării fondului 

forestier proprietate publică a statului; 
• execută lucrări de construire, întreţinere şi reparaţii ale drumurilor şi căilor ferate 

forestiere pe care le administrează, în regie proprie sau prin operatori de 

specialitate. 
 

 
  Serviciul public de control al respectării regimului silvic/Serviciul public de 

control al respectării regimului silvic 

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii 

Naționale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul silviculturii 
în exercitarea funcţiei de monitorizare, inspecţie şi control, Gărzile Forestiere: 

• asigură controlul respectării legislaţiei specifice silviculturii şi vânătorii, propun 

sancţiuni administrative, constată contravenţiile şi infracţiunile pentru 
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nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de 

urmărire penală, potrivit prevederilor legale; 
• organizează periodic, în baza unui calendar şi a unei tematici actualizate 

permanent, acţiuni de inspecţie şi control în fondul forestier naţional, indiferent 

de deţinător, precum şi în fondurile cinegetice şi la acţiunile de vânătoare, 

stabilind măsurile ce se impun; 
• urmăreşte şi controlează trasabilitatea materialelor lemnoase; 
• utilizează pentru nevoi de control, cu acces atribuit de autoritatea publică 

centrală care răspunde de silvicultură şi numai pentru operatori economici care au 
sediul sau puncte de lucru pe raza de competenţă sau pentru operatori din afara 

razei de competenţă atunci când aceştia au legătură cu entitatea controlată, 

sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase - SUMAL; 
• constituie structura de specialitate pentru îndeplinirea prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 876/2011 privind desemnarea autorităţii competente responsabile 

de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 
decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile 

de lemn în Comunitatea Europeană, prin care Gărzile exercită funcţia de 

autoritate competentă teritorial pentru punerea în aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 2.173/2005 în cazul importurilor de lemn în Comunitatea Europeană; 
• constituie structura de specialitate pentru îndeplinirea prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru 

aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor 

care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prin care Gărzile exercită funcţia 

de autoritate competentă teritorial pentru aplicarea acestuia; 
• monitorizează şi controlează îndeplinirea cerinţelor europene pentru prevenirea 

incendiilor în păduri şi pentru respectarea legislaţiei referitoare la materialele 

forestiere de reproducere; 
• colaborează, prin structura de control coordonatoare din cadrul autorităţii publice 

centrale care răspunde de silvicultură, cu structurile implicate în activitatea de 
combatere a oricăror fapte nelegale, împotriva intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene; 

http://lege5.ro/Gratuit/gi3dcmjvge/hotararea-nr-876-2011-privind-desemnarea-autoritatii-competente-responsabile-de-punerea-in-aplicare-a-regulamentului-ce-nr-2173-2005-al-consiliului-din-20-decembrie-2005-privind-instituirea-unui-regim?pid=&d=2016-12-30
http://lege5.ro/Gratuit/gi3tgmjwga/regulamentul-nr-2173-2005-privind-instituirea-unui-regim-de-autorizare-flegt-pentru-importurile-de-lemn-in-comunitatea-europeana?pid=&d=2016-12-30
http://lege5.ro/Gratuit/gi3tgmjwga/regulamentul-nr-2173-2005-privind-instituirea-unui-regim-de-autorizare-flegt-pentru-importurile-de-lemn-in-comunitatea-europeana?pid=&d=2016-12-30
http://lege5.ro/Gratuit/gi2tqnrwgu/hotararea-nr-668-2011-privind-desemnarea-autoritatii-competente-pentru-aplicarea-regulamentului-ue-nr-995-2010-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-20-octombrie-2010-de-stabilire-a-obligati?pid=&d=2016-12-30
http://lege5.ro/Gratuit/gmztomrtgm/regulamentul-nr-995-2010-de-stabilire-a-obligatiilor-care-revin-operatorilor-care-introduc-pe-piata-lemn-si-produse-din-lemn-text-cu-relevanta-pentru-see?pid=&d=2016-12-30
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  Serviciul public de administrare şi gestionare a faunei cinegetice a României 

Potrivit prevederilor Legii nr. 407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu 

modificările și completările ulterioare, principalele atribuţii ale administratorului faunei 

cinegetice sunt următoarele: 
• elaborează strategia naţională pentru conservarea faunei cinegetice şi a 

habitatelor acesteia, precum şi pentru accesarea de fonduri europene şi 

guvernamentale în acest scop; 
• stabileşte criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice; 
• calculează tariful de gestionare pentru suprafeţele productive cinegetic din 

fondurile cinegetice atribuite direct, tarif ce constituie valoare de pornire a 
licitaţiilor organizate în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor cinegetice 

neatribuite direct; 
• stabileşte tarifele minimale, pe specii, pentru practicarea vânătorii cu vânători 

cetăţeni străini; 
• elaborează reglementările de organizare şi practicare a vânătorii cu arme şi 

capcane; 
• stabileşte şi aprobă anual, până la data de 15 aprilie pentru specia căprior şi până 

la 15 mai pentru celelalte specii admise la vânătoare, cu avizul autorităţii publice 

centrale care răspunde de protecția mediului, cotele de recoltă pentru speciile din 

anexa nr. 1, care devin obligatoriu de realizat, fără alte avize, acorduri sau 

autorizări suplimentare; 
• propune, în situaţii justificate, modificarea perioadelor legale de vânătoare pentru 

unele specii de vânat; 
• avizează propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vânat 

inexistente în libertate în România, pe baza studiilor de impact, avizate de 
Academia Română şi de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția 

mediului; 
• stabileşte, împreună cu reprezentanţii ministerelor de resort, măsurile necesare 

menţinerii echilibrului ecologic şi prevenirii pagubelor cauzate de vânat şi prin 

vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice şi fondului forestier; 
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• ţine evidenţa şi publică anual date referitoare la populaţia de faună cinegetică, 

starea de sănătate a acesteia, recoltele şi trofeele de vânat; 
• colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Științifice în vederea stabilirii 

programelor de învăţământ pentru instituțiile de învăţământ care au ca discipline 

de studiu fauna cinegetică şi vânătoarea şi în vederea stabilirii programelor de 

cercetare ştiinţifică în domeniul cinegetic; 
• controlează activitatea cinegetică la toate nivelurile, din punctul de vedere al 

respectării prevederilor prezentei legi şi a dispoziţiilor contractelor de gestionare; 
• organizează direct şi coordonează activitatea de combatere a braconajului; 
• organizează documentarea ştiinţifică în managementul cinegetic şi stabileşte 

sistemul informaţional în domeniu; 
• stabileşte criteriile pentru acordarea licenţei de funcţionare a gestionarilor 

fondurilor cinegetice şi acordă sau retrage, după caz, această licenţă; 
• atestă, împreună cu Ministerul Justiţiei, experţii tehnici judiciari în vânătoare; 
• aprobă modelul permiselor şi autorizaţiilor de vânătoare şi ţine evidenţa 

persoanelor care au dobândit calitatea de vânător; 
• emite şi pune la dispoziţia gestionarilor fondurilor cinegetice formularele 

autorizaţiilor de vânătoare; 
• stabileşte calibrele armelor de foc şi categoriile de muniţie, capcanele şi rasele de 

câini care pot fi folosite la vânătoare în România; 
• stabileşte, împreună cu Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor şi 

Muniţiilor, armele şi categoriile de muniţie care se pot folosi la vânătoare în 

România; 
• iniţiază acţiuni de popularizare a activităţii cinegetice şi de educare a populaţiei 

în domeniu; 
• participă sau sprijină, după caz, programul colaborărilor internaţionale în 

domeniul cinegetic; 
• înfiinţează Comisia națională de evaluare a trofeelor de vânat, cu reprezentare în 

teritoriu; 
• stabileşte modelul-cadru al contractului de gestionare şi a actelor adiţionale, prin 

negociere cu reprezentanţii gestionarilor fondurilor cinegetice. 
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De asemenea, potrivit art. 8 din lege, atribuirea dreptului de gestionare a faunei 
cinegetice se realizează de către administrator pe fonduri cinegetice, prin următoarele 

modalităţi şi în următoarea ordine: 
a) direct, în cazul gestionarilor consacraţi; 
b) direct, în cazul gestionarilor propuşi de asociaţiile proprietarilor de terenuri; 
c) prin licitaţie publică, pentru fondurile cinegetice neatribuite în condițiile 

prevăzute la lit. a). 
 
Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de câte ori este cazul, ca urmare a 

încetării contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice din oricare motive.  
 
Prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1) şi (2), dreptul de gestionare a fondului 

cinegetic Scroviştea din judeţul Ilfov se atribuie direct Regiei Autonome «Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat». 
 
 

  Serviciul public de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice 

Potrivit art. 2 din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naționale pentru Arii 

Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională 

pentru Arii Naturale Protejate are următoarele atribuţii principale: 
• propune spre elaborare strategii şi programe în domeniul ariilor naturale 

protejate, al speciilor de floră şi faună protejate; 
• verifică şi avizează măsurile de conservare, planurile de management şi 

regulamentele ariilor naturale protejate, pe care le înaintează, conform 

prevederilor legale, la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, 

apelor şi pădurilor, în vederea aprobării; 
• coordonează şi verifică implementarea de către structurile de administrare a 

planurilor de management şi activităţilor aferente ariilor naturale protejate, 
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asigurând monitorizarea specifică a capitalului natural, printr-un sistem unitar, 
informatizat de gestionare şi actualizare a bazei de date electronice; 

• stabileşte şi pune în practică criterii de performanţă pentru evaluarea 
administratorilor şi custozilor ariilor naturale protejate; 

• asigură suportul tehnic necesar pentru fundamentarea actelor normative, a 

strategiilor şi politicilor privind ariile naturale protejate, precum şi armonizarea 

cu acquis-ul comunitar, convenţiile, acordurile şi tratatele la care România este 

parte. 
 
Atribuțiile detaliate, competențele precum și structura organizatorică, trebuiau stabilite 

prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecția 

mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii. 

Aceasta hotărâre a Guvernului nu a fost adoptată, deși proiectul de act normativ se află 

în dezbatere publică începând cu luna septembrie 2016. 
 
 
  Serviciul public de derulare a procedurilor de reglementare pentru proiecte 

sau activităţi care pot avea efecte semnificative asupra mediului 

În exercitarea competențelor sale, în baza art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 

privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecția Mediului, cu 

modificările și completările ulterioare şi a instituţiilor publice aflate în subordinea 

acesteia, Agenția Națională pentru Protecția Mediului are următoarele atribuţii pentru 

realizarea funcţiei de autoritate care emite acte de reglementare, potrivit prevederilor 
legale: 

• emite acte de reglementare, potrivit competenţelor stabilite în actele normative 

în vigoare, şi coordonează aplicarea unitară a acestora, la nivel național; 
• asigură coordonarea procedurilor de emitere a actelor de reglementare; 
• constată neconformităţile din actele de reglementare emise de instituțiile din 

subordine, în urma controlului propriu sau la sesizare, şi dispune măsurile legale 

ce se impun; 
• poate delega, conform prevederilor legale, instituțiilor din subordine parcurgerea 

procedurilor de reglementare. 
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  Serviciul public de control a respectării măsurilor de protecția mediului 

În îndeplinirea competențelor conferite de lege, Garda Națională de Mediu are 

următoarele atribuții: 
• propune autorităţii publice centrale pentru protecția mediului elaborarea, 

promovarea şi reactualizarea periodică a reglementărilor, ghidurilor şi normelor 

tehnice privind activitatea de control şi inspecţie; 
• controlează activităţile cu impact asupra mediului şi aplică, după caz, sancţiuni 

contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care le desfăşoară; 
• controlează respectarea măsurilor de protecție a mediului prevăzute în actele de 

reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului, verifică 

îndeplinirea măsurilor stabilite prin programele pentru conformare şi planurile de 

acţiuni pentru activităţi economice şi asigură controlul de specialitate; 
• constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile în domeniul 

protecţiei mediului, sesizează organele de urmărire penală competente şi 

colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei de mediu, 

constituie infracţiuni; 
• participă în mod direct la acţiuni de prevenire şi combatere a faptelor de natură 

infracţională în domeniul său de activitate, împreună cu organele competente, 

prin personalul împuternicit în acest sens, în baza protocoalelor de colaborare 
încheiate; 

• controlează respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de 

autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru realizarea proiectelor, 
pe parcursul executării lucrărilor şi la finalizarea proiectelor; 

• controlează respectarea cerinţelor legale în emiterea actelor de reglementare, 

avize, acorduri, autorizaţii de mediu/autorizaţii integrate de mediu, şi are acces 
la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii acestora, la solicitarea 

conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecția mediului; 
• propune organului emitent suspendarea şi/sau anularea acordului/avizului/ 

autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu ale cărei prevederi nu sunt respectate 

de către titularul actelor de reglementare; 
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• îndeplineşte un rol activ în cadrul reţelelor de inspecţie europene şi 

internaţionale, cooperează cu celelalte autorităţi şi organisme internaţionale şi 
participă la proiecte şi programe derulate în domeniul protecției mediului; 

• confiscă bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenţii săvârşite în 

domeniul protecţiei mediului; 
• verifică depunerea de către persoanele fizice şi juridice la Administraţia Fondului 

pentru Mediu a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu; 
• verifică sesizările cu privire la încălcarea actelor normative în domeniu; 
• controlează aplicarea reglementărilor privind comercializarea şi/sau utilizarea 

îngrăşămintelor chimice şi a produselor de protecție a plantelor, pentru evitarea 

poluării mediului de către acestea; 
• verifică la deţinătorii cu orice titlu/administratorii de terenuri îndeplinirea 

obligaţiilor stabilite de legislaţia în vigoare privind întreţinerea perdelelor 
forestiere şi a aliniamentelor de protecție, spaţiilor verzi, parcurilor şi a gardurilor 

vii şi aplică sancţiunile corespunzătoare; 
• controlează investiţiile care necesită aviz/acord de mediu în toate fazele de 

execuţie, având acces la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii 

avizului/acordului de mediu, monitorizându-le până la definitivarea acestora, 

inclusiv lucrările cu impact asupra zonelor de habitat natural, de conservare a 

ecosistemelor, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii; 
• controlează măsurile luate de operatorii economici privind prevenirea poluărilor 

accidentale; 
• constată faptele ce au condus la prejudiciul asupra mediului, eventualele 

ameninţări iminente cu un astfel de prejudiciu şi efectuează investigaţii pentru 

identificarea persoanei(lor) responsabile; 
• solicită date şi documente persoanelor angajate în unitatea controlată, care prin 

natura atribuţiilor au tangenţă cu obiectul controlului, din care să rezulte modul 

de respectare a normelor legale în vigoare; 
• stabileşte măsuri şi termene, în conformitate cu dispoziţiile legale, obligatorii 

pentru unităţile controlate, în vederea înlăturării deficienţelor constatate, şi 

urmăreşte modul în care aceste măsuri şi termene au fost îndeplinite sau 

respectate; 
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• prelevează probe spre a fi analizate de laboratoare autorizate, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare,  

• dispune, în condițiile prevăzute de lege, încetarea activităţii unităţilor sau 

instalaţiilor, în caz de poluare a factorilor de mediu şi/sau în cazul producerii de 
disconfort populaţiei, în cazul nerespectării obligaţiei de a solicita şi obţine 

autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu pentru activităţile cu impact 

semnificativ asupra mediului conform prevederilor legale în vigoare, precum şi în 

cazul anulării acestor acte de reglementare de către autoritatea competentă 

pentru protecția mediului emitentă sau de către instanţele de judecată; 
• răspunde la solicitarea expresă de instruire a personalului de specialitate al 

administrației publice centrale şi locale în domeniul său de competenţă, 

colaborează cu instituţiile de specialitate în activităţile de pregătire a 

specialiştilor în domeniul protecţiei mediului; 
• derulează activităţi de perfecţionare profesională în domeniu, pentru personalul 

din cadrul GNM, precum şi pentru alte autorităţi şi instituţii publice, asociaţii sau 

fundaţii, la solicitarea acestora, în conformitate cu prevederile legale; 
• participă la schimbul rapid de informaţii cu instituțiile şi organele competente, 

naţionale şi internaţionale, privind domeniul de competenţă; 
• fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare necesare în 

vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă; 
• îndeplineşte orice alte atribuţii de inspecţie şi control prevăzute de lege şi aplică 

măsurile corespunzătoare. 
 

De asemenea, Garda Națională de Mediu are următoarele atribuţii specifice: 
A. În domeniul controlului poluării: 

• exercită controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore şi/sau 

impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, în vederea prevenirii şi 

limitării riscurilor de poluare, împreună cu organele competente, după caz, şi ia 

măsurile corespunzătoare, potrivit legii; 
• participă la stabilirea cauzelor poluării asupra factorilor de mediu şi aplică 

sancţiunile prevăzute de lege, inclusiv încetarea şi/sau suspendarea unor activităţi 

pe perioade determinate de timp, în cazul în care este pusă în pericol sănătatea 
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populaţiei sau în cazul în care se constată depăşirea concentraţiilor poluanţilor 

peste limitele admise de legislaţia în vigoare; 
• controlează pe întreg teritoriul ţării respectarea de către persoanele juridice sau 

fizice a legilor şi reglementărilor în vigoare din domeniul gospodăririi calitative şi 

cantitative a apelor; 
• controlează modul în care lucrările construite sau în curs de execuţie pe ape sau 

având legătură cu apele sunt realizate, exploatate şi întreţinute, în conformitate 

cu prevederile avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor şi ale celorlalte 

reglementări din domeniul apelor; 
• controlează respectarea dispoziţiilor legale în activitatea de exploatare a 

materialelor din albiile minore şi majore ale cursurilor de apă; 
• controlează operatorii economici sau persoanele fizice în ceea ce priveşte 

folosirea, transportul, manipularea sau depozitarea de materiale ori de substanţe 

de orice fel, antrenabile în apele de suprafaţă sau subterane; 
• controlează modul în care utilizatorii de apă îşi îndeplinesc obligaţiile legale 

privind modificarea tehnologiilor de fabricare, în vederea reducerii consumului de 
apă şi a volumului de ape uzate, micşorării nocivităţii acestora şi recuperării 

substanţelor utile pe care le conţin; 
• controlează modul de funcţionare a staţiilor de epurare şi respectarea condițiilor 

de calitate a apelor uzate evacuate în emisare, potrivit reglementărilor în vigoare; 
• controlează respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul emisiilor industriale 

şi ia măsurile corespunzătoare potrivit legii; 
• controlează respectarea prevederilor referitoare la protecția atmosferei şi ia 

măsuri corespunzătoare, potrivit legii; 
• controlează respectarea obligaţiilor ce revin titularilor de activităţi care deţin 

surse fixe de poluare atmosferică, prevăzute în programele de reducere a 

emisiilor, în planurile de menţinere a calităţii aerului, în planurile de calitate a 
aerului şi în planurile de acţiune pe termen scurt şi ia măsuri corespunzătoare, 

potrivit legii. 
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B. În domeniul controlului gestiunii deşeurilor, substanţelor şi amestecurilor periculoase: 
• exercită, pe întreg teritoriul ţării, controlul activităţilor operatorilor economici 

privind conformarea la cerinţele legislaţiei de mediu în domeniul gestiunii 

deşeurilor de orice natură; 
• constată neconformităţile din actele de reglementare emise pentru activităţile din 

domeniul gestiunii deşeurilor, aplică măsurile legale şi stabileşte proceduri de 

control al surselor de poluare care au ca origine activităţi de eliminare a 

deşeurilor (incineratoare, depozite de deşeuri; 
• controlează activităţile operatorilor economici privind transportul deşeurilor; 
• participă la elaborarea strategiilor şi politicilor de mediu privind gestionarea 

deşeurilor care sunt incluse în Strategia Națională pentru Gestionarea Deşeurilor şi 

Planul Național pentru Gestionarea Deşeurilor;  
• efectuează controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniul 

substanţelor şi al amestecurilor periculoase, constată şi sancţionează încălcarea 

cerinţelor legale şi stabileşte măsurile de remediere şi termenele pentru 

îndeplinirea acestora; 
• controlează realizarea importului, exportului şi tranzitului de substanţe şi 

amestecuri periculoase, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în 

vigoare şi cu cele ale convenţiilor internaţionale din acest domeniu la care 

România este parte; 
• solicită şi primeşte informaţii despre proprietăţile substanţelor sau ale 

amestecurilor periculoase, inclusiv despre compoziţia chimică a acestora; 
• controlează respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea şi 

valorificarea deşeurilor provenite în urma activităţii de creştere şi îngrăşare a 
animalelor şi păsărilor, de prelucrare şi industrializare a produselor animaliere şi 

cerealiere, precum şi activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine 

animalieră; 
• controlează aplicarea reglementărilor privind comercializarea şi/sau utilizarea 

îngrăşămintelor chimice şi a produselor de protecție a plantelor, pentru evitarea 

poluării mediului de către acestea; 
• efectuează controlul desfăşurării operaţiunilor cu substanţele care sunt folosite în 

mod frecvent la fabricarea ilicită a drogurilor - precursori din categoria III; 
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• efectuează controlul respectării cerinţelor speciale în vederea comercializării 

substanţelor ca atare, în preparat sau în articol; 
• constată şi sancţionează încălcarea prevederilor reglementărilor în domeniul 

substanţelor şi al preparatelor periculoase şi stabileşte măsurile de remediere şi 

termenele pentru îndeplinirea acestora; 
• verifică respectarea obligaţiei de înregistrare a substanţelor ca atare sau în 

compoziţia preparatelor şi de notificare a substanţelor aflate în compoziţia 

articolelor, precum şi de preînregistrare a substanţelor care beneficiază de un 

regim tranzitoriu; 
• verifică conformitatea fişelor cu date de securitate; 
• verifică respectarea obligaţiilor utilizatorilor din aval de a comunica informaţii 

referitoare la utilizarea specială a unei substanţe deja înregistrate de un operator 

din amontele lanţului de aprovizionare; 
• monitorizează/controlează producătorii, importatorii, reprezentanţii unici, 

utilizatorii din aval şi distribuitorii de substanţe ca atare, în amestecuri şi în 

articole din punctul de vedere al respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 

privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor 

chimice (REACH), precum şi al respectării deciziilor Agenţiei Europene pentru 

Produse Chimice; 
• verifică respectarea prevederilor legale privind clasificarea, etichetarea şi 

ambalarea substanţelor şi amestecurilor periculoase, precum şi respectarea 

prevederilor privind restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă şi utilizarea 

anumitor substanţe periculoase ca atare, în compoziţia unor preparate sau 

articole; 
• verifică respectarea obligaţiilor referitoare la comunicarea informaţiilor necesare 

elaborării inventarului clasificării şi etichetării; 
• verifică respectarea prevederilor privind limitarea emisiilor de compuşi organici 

volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în 

produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor; 
• verifică respectarea prevederilor privind limitarea utilizării anumitor substanţe 

periculoase în echipamentele electrice şi electronice; 
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• verifică transmiterea de către operatorii economici a datelor şi informaţiilor 

privind evaluarea şi controlul riscurilor prezentate de substanţele existente; 
• controlează respectarea prevederilor legislaţiei specifice privind substanţele care 

epuizează stratul de ozon; 
• furnizează informaţiile necesare pentru întocmirea rapoartelor autorităţilor 

competente prevăzute de legislaţia europeană şi de cea națională din domeniul de 

competenţă; 
• colaborează cu autorităţile competente şi cu cele de control din ţară şi din 

celelalte state membre, pe domeniul său de competenţă; 
 

C. În domeniul controlului biodiversităţii şi al ariilor naturale protejate: 
• verifică respectarea regimului de administrare a reţelei naționale de arii naturale 

protejate, precum şi a prevederilor din regulamentele şi planurile de management 

ale acestora; 
• controlează respectarea prevederilor legislaţiei specifice privind ariile naturale 

protejate, parcurile şi rezervaţiile naturale, organizând acţiuni comune împreună 

cu reprezentanţii acestora în vederea protejării habitatelor naturale; 
• controlează modul de respectare a legislaţiei privind ariile naturale protejate, 

siturile Natura 2000, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice şi 

acvaculturii; 
• asigură controlul şi inspecţia activităţilor care implică organisme vii modificate 

genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne, respectiv: utilizarea în 
condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic, introducerea 

deliberată în mediu şi pe piaţă a organismelor vii modificate genetic, importul şi 

exportul organismelor vii/microorganismelor modificate genetic, precum şi 

activităţile de testare, cultivare, comercializare, transport, import-export, 
depozitare de plante superioare modificate genetic; 

• controlează autorizaţiile şi modul de desfăşurare a activităţii de pescuit şi de 

protecție a fondului piscicol din apele naturale ce aparţin domeniului public; 
• verifică respectarea de către cultivatorii de plante superioare modificate genetic a 

prevederilor din autorizaţiile obţinute şi a cerinţelor legale privind înregistrarea 



 
 

 

722 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

activităţilor la direcţiile agricole, trasabilitatea şi etichetarea organismelor 
modificate genetic; 

• controlează respectarea reglementărilor privind importul/exportul de plante şi 

animale din flora şi fauna sălbatică; 
• controlează respectarea măsurilor de conservare, cu scopul menţinerii sau 

refacerii ecologice a suprafeţelor terestre şi acvatice aflate într-o arie naturală 

protejată; 
• controlează activităţile de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi 

comercializare pe piaţa internă a plantelor şi animalelor din flora şi fauna 

sălbatică, terestră şi acvatică, sau a unor părţi ori produse ale acestora, în stare 
vie, proaspătă ori semiprelucrată; 

• controlează legalitatea deţinerii în captivitate a animalelor sălbatice de către 

persoane fizice sau juridice, precum şi condițiile de viaţă asigurate acestora; 
• controlează modul de valorificare a resurselor biologice de floră şi faună sălbatică, 

a fondului piscicol din apele naturale şi a animalelor sălbatice de interes 

vânătoresc; 
• controlează respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a unor acţiuni de 

distrugere a habitatelor naturale prin arderea miriştilor, stufului sau vegetaţiei 

forestiere, prin desecări sau devieri ale cursurilor de apă ori activităţi de turism 

necontrolat şi neorganizat, acţiuni care au ca efect distrugerea condițiilor de 

conservare a florei şi faunei sălbatice; 
• controlează respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea şi 

valorificarea deşeurilor provenite din prelucrarea materialului lemnos; 
• controlează respectarea măsurilor de menţinere şi ameliorare a fondului 

peisagistic natural şi antropic în elaborarea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului; 
• exercită controlul privind modul de administrare a substanţelor toxice dăunătoare 

florei, faunei şi sectorului piscicol, precum şi modul de recoltare a plantelor din 

sectorul agricol; 
• colaborează, în baza protocoalelor încheiate cu autorităţile din domeniu, la 

acţiunile de verificare a stării de fapt a vegetaţiei şi faunei sălbatice de interes 

național; 
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• controlează respectarea obligaţiilor ce le revin proprietarilor şi deţinătorilor de 

terenuri, cu/sau fără titlu, de a proteja flora şi fauna sălbatică existente pe 

acestea, în scopul menţinerii echilibrului ecologic şi conservării biodiversităţii; 
• controlează şi verifică îndeplinirea obligaţiilor care revin operatorilor care 

introduc pentru prima dată pe piaţă lemn, precum şi comercianţilor în ceea ce 

priveşte informaţiile referitoare la furnizorii de lemn sau produse din lemn, 

conform Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor 

care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările 

ulterioare, în domeniul său de competenţă. 
 

 

  Serviciul public de gestionare a substanţelor şi preparatelor periculoase 

În îndeplinirea competențelor sale referitoare la furnizarea serviciului public de 
gestionare a substanţelor şi preparatelor periculoase, Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului are următoarele atribuții: 
• cordonează integrarea politicilor privind substanţele periculoase în celelalte 

politici sectoriale, programe PHARE şi alte programe internaţionale din domeniul 

substanţelor periculoase; 
• coordonează aplicarea la nivel național a strategiei și politicii stabilite de Agentia 

Europeană pentru Chimicale de la Helsinki – ECHA (European Chemical Agency). 
coordonează activităţile care se desfaşoară în cadrul Strategiei Internaţionale 

privind Managementul Chimicalelor–SAICM (Strategic Aproach of Internațional 

Chemical Management); 
• coordonează activităţile care se desfăşoară în domeniul Stategiei Tematice privind 

Utilizarea Durabilă a Pesticidelor și elaborează Planul Național de Acţiune al 

României în vederea implementării acestei strategii; 
• este Autoritate Națională Desemnată (DNA) ce coordonează aplicarea la nivel 

național a activităţilor desfăşurate sub Convenţia Rotterdam privind procedura de 

consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici 

periculoşi şi pesticide periculoase care fac obiectul comerţului internaţional, 
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adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, ratificată de România prin Legea nr. 

91/2003 pentru aderarea României la Convenţia privind procedura de 

consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici 

periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la 

Rotterdam la 10 septembrie 1998 şi totodată aplică la nivel național prevederile 

Regulamentului nr. 689/2008/CE privind importul și exportul de produse chimice 

periculoase; 
• coordonează activităţile desfăşurate sub Convenţia privind protecţia stratului de 

ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi Protocolul privind substanţele care 
epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi ale 
Amendamentului la Protocolul de la Montreal, adoptat la Londra la 27-29 iunie 
1990, ratificată de România prin Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la 
Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, 
şi la Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la 
Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea Amendamentului la 
Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, 
adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27 - 29 iunie 1990; 

• îndeplineşte funcţia de Secretariat Tehnic pentru aplicarea prevederilor unor 
convenţii internaționale si regulamente europene, cum sunt: Convenţia de la 

Rotterdam privind procedura PIC, Regulamentul nr. 689/2008 privind importul si 
exportul de produse chimice periculoase, Convenţia de la Viena şi Protocolul de la 

Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon şi coordonează 

implementarea prevederilor acestora; 
• participă la coordonarea activităților desfășurate sub Convenția de la Stockholm 

privind poluanții organici persistenți – POPs; 
• coordonează activităţile ANPM în vederea implementarii strategiilor şi programelor 

naţionale în domeniul gestionării substanţelor periculoase la nivel regional şi local, 

alte activităţi privind gestionarea substantelor periculoase (inclusiv activitatea de 
colectare a datelor la nivel național pentru anumite substante periculoase) în 

conformitate cu prevederile stabilite în actele normative referitoare la 
organizarea şi funcţionarea acesteia; 

• organizează seminarii și campanii de informare a publicului în vederea diseminării 

informațiilor referitoare la legislația din domeniu; 
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• avizează proiecte de acte normative, strategii elaborate de alte ministere care se 

referă la gestionarea substanțelor chimice periculoase; 
• coordonează activităţile privind introducerea pe piaţă a substanţelor, preparatelor 

şi articolelor periculoase; 
• coordonează aplicarea cerinţelor prevăzute de Regulamentul 1907/2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, restricţionarea şi autorizarea substanţelor (aşa numitul 

sistem REACH -Registration, Evaluation, Autorisation of Chemicals), (v. si cap. 19 – 
Protecția Mediului din Programul de Guvernare 2009-2012); 

• elaborează, împreună cu alte autorităţi care au competenţe conform legii strategii 

şi politici de mediu privind substanţele chimice periculoase; 
• asigură reprezentarea (prin vicepresedinte și membru permanent) în Comisia 

Naționala de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor (CNOPPP) din cadrul 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cât și în comitetul științific 
consultativ interministerial pentru evaluarea riscului; 

• asigură reprezentarea (prin vicepresedinte și membru permanent) în Comisia 

Interministerială pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista 

îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea „RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT”,pentru utilizarea şi 

comercializarea în România, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 
• asigură participarea în cadrul reuniunilor care se desfășoară la ANSVSA 

(Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) și 

colaborează la realizarea profilului de țară în acest domeniu de activitate; 
• asigură reprezentarea (prin vicepresedinte si membru permanent) în Comisia 

Națională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătăţii; 
• asigură reprezentarea în Echipa BEST (Biological Emergency Support Team) care 

funcţionează în baza Protocolului semnat de Ministerul Mediului, Ministerul 

Afacerilor Interne , Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Sanitar- Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor şi Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului; 
• coordonează procesul de negociere privind viitoarea convenție privind mercurul 

metalic;  
• asigură prin Comisia de avizare a Produselor de Protecția Plantelor din cadrul 

Ministerului Mediului, analiza documentaţiilor tehnice (partea de ”Ecotoxicologie 
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și Comportare în mediu: apă, aer, sol”) a pesticidelor și emite avizele de mediu 

pentru produsele de protecția , în vederea omologării acestora pe teritoriul 

României; 
• asigură analiza documentațiilor tehnice (partea de ”Ecotoxicologie și Comportare 

în mediu: apa, aer, sol) a produselor biocide în vederea autorizării produselor 

biocide; 
• coordonează activităţi specifice privind informarea publicului şi participarea 

acestuia la luarea deciziilor de mediu, promovarea şi mediatizarea programului 

pentru conştientizarea populaţiei în privinţa acţiunilor de gestiune a substanţelor 

periculoase și de educare în domeniul substanţelor periculoase; 
• coordonează elaborarea și transmiterea la organismele comunitare a raportărilor 

privind gestiunea substanțele periculoase (colaborare cu ANPM, ANPC, Vama şi 

GNM); 
• coordonează şi dezvoltă relaţiile cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale 

implicate în reglementarea şi controlul activităţilor privind gestiunea substanţelor 

periculoase; 
• asigură schimbul de informaţii în domeniul gestiunii substanţelor periculoase cu 

organismele europene şi internaţionale, conform cerinţelor UE; 
• coordonează aplicarea prevederilor comunitare privind clasificarea, ambalarea si 

etichetarea substantelor (Regulamentul nr.1272/2008 CPL – Clasification, Packging 
and Labeling); 

• coordonează aplicarea prevederilor prevăzute de Regulamentul nr. 842 privind 

reglementarea gazelor florurate cu efect de seră (F-GASES) şi a regulamentelor 

sale subsidiare; 
• coordonează activităţile pentru aplicarea principiilor Bunei Practici de Laborator 

(BPL); 
• coordoneaza activitățile pentru aplicarea prevederilor prevazute de Regulamentul 

nr. 1102/2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic de la nivel UE si 
depozitarea acestuia în condiții de siguranță pentru sănătatea umană și pentru 

mediu și a Strategiei Europene privind mercurul; 
• coordonează activitățile pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CE nr. 

1005/2009 privind substanțele care depreciază stratul de ozon.  
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• asigură implementarea Programului Național de eliminare treptată a substanțelor 

care depreciază stratul de ozon aprobat prin Hotărârea Guvernului 58/2004; 
• coordoneaza activitățile pentru aplicarea prevederilor prevazute de Regulamentul 

nr. 648/2004 privind detergenţii; 
• organizează, separat sau împreună cu alte autorităţi publice, pregătirea 

personalului din subordine sau din alte ministere şi instituţii, implicate în 

evaluarea riscului substanţelor existente, a produselor cu acţiune biocidă sau în 

aplicarea procedurii PIC; 
• propune tematici de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi studii necesare 

domeniilor gestiunii substanţelor periculoase şi validează împreună cu ANPM, 

rezultatele cercetării; 
• prelucrează şi publică anual pe site-ul ministerului date de interes public privind 

gestionarea substantelor periculoase; 
• stabileşte acţiuni care trebuie realizate de către structurile din subordinea 

ministerului pentru implementarea prevederilor referitoare la restricţionarea 

comercializării şi utilizării substanţelor chimice; 
• cooperează la întocmirea mandatelor de participare la reuniuni ale conferintei 

partilor, grupuri tehnice de lucru, colocvii, simpozioane, sesiuni de comunicări 

științifice etc., organizate la nivel internațional și în ţară; 
• asigură reprezentarea la reuniunile privind evaluarea substanțelelor chimice 

(periculoase) organizate de către Consiliul European, Comisia Europeană, 

Președinția UE, Agenția Europeană pentru Produse Chimice (Helsinki), Autoritatea 

Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) și Comitetul de Revizie al 

Chimicalelor (CRC) în calitate de observator, după caz. 
 

De asemnea, Garda Națională de Mediu are următoarele atribuții referitoare la serviciul 

public de gestionare a substanţelor şi preparatelor periculoase: 
• efectuează controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniul 

substanţelor şi al amestecurilor periculoase, constată şi sancţionează încălcarea 

cerinţelor legale şi stabileşte măsurile de remediere şi termenele pentru 

îndeplinirea acestora; 
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• controlează realizarea importului, exportului şi tranzitului de substanţe şi 

amestecuri periculoase, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în 

vigoare şi cu cele ale convenţiilor internaţionale din acest domeniu la care 

România este parte; 
• solicită şi primeşte informaţii despre proprietăţile substanţelor sau ale 

amestecurilor periculoase, inclusiv despre compoziţia chimică a acestora; 
• constată şi sancţionează încălcarea prevederilor reglementărilor în domeniul 

substanţelor şi al preparatelor periculoase şi stabileşte măsurile de remediere şi 

termenele pentru îndeplinirea acestora; 
• monitorizează/controlează producătorii, importatorii, reprezentanţii unici, 

utilizatorii din aval şi distribuitorii de substanţe ca atare, în amestecuri şi în 

articole din punctul de vedere al respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 

privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor 

chimice (REACH), precum şi al respectării deciziilor Agenţiei Europene pentru 

Produse Chimice; 
• verifică respectarea prevederilor legale privind clasificarea, etichetarea şi 

ambalarea substanţelor şi amestecurilor periculoase, precum şi respectarea 

prevederilor privind restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă şi utilizarea 

anumitor substanţe periculoase ca atare, în compoziţia unor preparate sau 

articole; 
• verifică respectarea prevederilor privind limitarea utilizării anumitor substanţe 

periculoase în echipamentele electrice şi electronice; 
• verifică transmiterea de către operatorii economici a datelor şi informaţiilor 

privind evaluarea şi controlul riscurilor prezentate de substanţele existente; 
• controlează respectarea prevederilor legislaţiei specifice privind substanţele care 

epuizează stratul de ozon. 
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  Serviciul public de gestionare a îngrăşămintelor chimice şi al produselor de 
protecție a plantelor 

În furnizarea serviciului public de gestionare a îngrăşămintelor chimice şi al produselor de 

protecție a plantelor, potrivit art. 4 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 

privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a 

instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările 

ulterioare, Agenția Națională pentru Protecția Mediului emite avizul de mediu pentru 

produse de protecția plantelor, respectiv pentru autorizarea îngrăşămintelor, conform 

prevederilor legale în vigoare. De asemenea, prin rețeaua de laboratoare din subordine, 

ANPM organizează, la nivel teritorial, reţeaua de laboratoare pentru controlul calităţii 

îngrăşămintelor chimice şi al produselor de protecție a plantelor și verifică concentraţiile 

reziduurilor de produse de protecţie a plantelor în sol, recolte, furaje, produse 

agroalimentare vegetale şi animale. 
 
Totodată, Garda Națională de Mediu, în conformitate cu dispozițiile Hotărârea 

Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, 

cu modificările și completările ulterioare, controlează aplicarea reglementărilor privind 

comercializarea şi/sau utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a produselor de protecție a 

plantelor, pentru evitarea poluării mediului de către acestea.  
 
 
  Serviciul public de autorizare şi administrare a activităţilor care implică 

organisme modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne 

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind 

introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic Ministerul Mediului 

are următoarele atribuții: 
• urmăreşte aplicarea politicii şi strategiei naționale şi comunitare privind 

biosecuritatea; 
• asigură cadrul legislativ pentru domeniul biosecurităţii; 



 
 

 

730 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

• exercită controlul asupra activităţilor desfăşurate de autoritatea competentă şi 

Garda Națională de Mediu în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă; 
• avizează rapoartele anuale de activitate întocmite de autoritatea competentă şi 

organul de control, în conformitate cu legea;  
• asigură, împreună cu autoritatea competentă, comunicarea cu Comisia Europeană 

şi celelalte state membre, pe baza informaţiilor furnizate de autoritatea 

competentă, în conformitate cu legea; 
• îndeplineşte funcţiile administrative şi funcţia de punct focal pentru Protocolul de 

la Cartagena privind biosecuritatea; 
• îndeplineşte atribuţiile punctului focal pentru BCH; 
• informează Comisia Europeană şi alte state despre eventuale accidente şi situaţii 

de urgenţă cu implicaţii transfrontieră; 
• colaborează cu autorităţile competente ale celorlalte state membre şi cu 

organismele comunitare; 
• asigură aplicarea prevederilor art. 42 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 

43/2007 privind clauza de salvgardare; 
• stabileşte proceduri de comunicare cu Comisia Europeană şi cu alte state membre 

în funcţie de solicitările organismelor comunitare. 
 
Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 43/2007 privind 

introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, cu modificările și 

completările ulterioare, autoritatea competentă în furnizarea serviciului de autorizare şi 

administrare a activităţilor care implică organisme modificate genetic, obţinute prin 

tehnicile biotehnologiei modern este Agenţia Națională pentru Protecția Mediului, din 

subordinea autorităţii publice centrale pentru protecția mediului, şi are următoarele 
responsabilităţi: 

• colaborează cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului şi organul 

de control; 
• primeşte, gestionează şi evaluează conţinutul tehnic al notificării; 
• consultă, în procesul decizional, autorităţile implicate şi Comisia pentru securitate 

biologică; 
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• menţine legătura cu notificatorul;  
• consultă şi informează publicul în procesul decizional, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare privind accesul publicului la informaţii şi privind confidenţialitatea; 
• emite autorizaţiile/acordurile conform prezentei ordonanţe de urgenţă, le 

revizuieşte, le suspendă sau le retrage; 
• informează autorităţile, publicul despre revizuirea, suspendarea sau retragerea 

autorizaţiilor/acordurilor, precum şi despre eventuale accidente; 
• elaborează proceduri, ghiduri în colaborare cu autorităţile implicate şi instituțiile 

cu responsabilităţi în domeniu; 
• colaborează cu autorităţile naţionale şi comunitare în procesul de autorizare a 

organismelor modificate genetic pentru utilizare directă ca aliment sau hrană 

pentru animale ori ca medicamente şi produse de uz uman sau veterinar, după 

caz, dacă necesită o evaluare a riscului asupra mediului; 
• colaborează cu notificatorul, cu autoritatea publică centrală pentru protecția 

mediului, cu Comisia pentru securitate biologică şi cu autorităţile prevăzute la 

alin. (4) şi (6), în cazuri de urgenţă, pentru minimizarea riscului asupra mediului şi 

sănătăţii umane; 
• asigură secretariatul Comisiei pentru securitate biologică; 
• asigură funcţionarea unui laborator naţional pentru detecţia şi identificarea 

organismelor modificate genetic; 
• asigură, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, 

colaborarea cu laboratoarele din reţeaua laboratoarelor de referinţă pentru 

organisme modificate genetic din Uniunea Europeană; 
• realizează şi gestionează Registrul naţional privind informaţia despre modificările 

genetice din organismele modificate genetic, prevăzut la art. 48 alin. (4), şi 

Registrul privind locaţiile pentru introducerea deliberată în mediu, conform cap. II 

şi III, prevăzut la art. 48 alin. (5); 
• realizează şi gestionează baza de date pentru funcţionarea BCH la nivel 

naţional; realizează şi gestionează Registrul electronic privind notificările primite 

şi respinse, acordurile emise, autorizaţiile emise conform cap. II şi III, ca şi al 

autorizaţiilor revizuite, suspendate şi reînnoite; 

http://legeaz.net/legea-205-2004-protectia-animalelor
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• realizează şi gestionează Registrul pentru evidenţa electronică a informaţiei 

privind importul, exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic, prevăzut la 

art. 64; 
• soluţionează solicitările transmise de autoritatea publică centrală pentru protecția 

mediului, în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru asigurarea 

cadrului naţional de biosecuritate şi colaborarea cu organismele comunitare şi 

Comisia Europeană; 
• asigură schimbul de informaţii cu Comisia Europeană, cu alte organisme 

comunitare şi cu statele membre, cu consultarea autorităţii publice centrale 
pentru protecția mediului. 

 
Totodată, Garda Națională de Mediu asigură controlul şi inspecţia activităţilor care 

implică organisme vii modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne, 

respectiv: utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic, 
introducerea deliberată în mediu şi pe piaţă a organismelor vii modificate genetic, 

importul şi exportul organismelor vii/microorganismelor modificate genetic, precum şi 

activităţile de testare, cultivare, comercializare, transport, import-export, depozitare de 
plante superioare modificate genetic și verifică respectarea de către cultivatorii de 

plante superioare modificate genetic a prevederilor din autorizaţiile obţinute şi a 

cerinţelor legale privind înregistrarea activităţilor la direcţiile agricole, trasabilitatea şi 

etichetarea organismelor modificate genetic. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a activităţilor nucleare 

Pentru îndeplinirea competențelor și atribuțiilor sale, Comisia Naţională pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare: 
• este abilitată să emită reglementări pentru detalierea cerinţelor generale de 

securitate nucleară, de protecție împotriva radiaţiilor ionizante, de asigurare a 

calităţii, de control al neproliferării armelor nucleare, de protecție fizică, de 

transport al materialelor radioactive, de gestionare a deşeurilor radioactive şi a 

combustibilului nuclear ars, de intervenţie în caz de accident nuclear, inclusiv 

procedurile de autorizare şi control, realizare a produselor şi serviciilor destinate 
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instalaţiilor nucleare, precum şi orice alte reglementări necesare activităţii de 

autorizare şi control în domeniul nuclear; 
• elaborează strategia şi politica de reglementare, autorizare şi control în domeniul 

securităţii, protecția împotriva radiaţiilor nucleare, control al neproliferării 

armelor nucleare, protecția fizică a materialelor şi instalaţiilor nucleare, 

transportului materialelor radioactive şi securităţii nucleare a gestionării 

deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear ars, ca parte a Strategiei 
naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear, care se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului; 
• poate emite şi reglementări, cu consultarea ministerelor şi a altor factori 

interesaţi, potrivit responsabilităţilor specifice acestora. 
• De asemenea, Comisia, prin reglementările emise şi prin măsurile dispuse în cadrul 

procedurilor de autorizare şi control, trebuie să asigure cadrul adecvat în care 

persoana fizică sau persoana juridică desfăşoară, în condiţii de siguranţă, activităţi 

supuse prevederilor legii; 
• revizuiește reglementările ori de câte ori este necesar, pentru corelarea cu 

standardele internaţionale şi cu convenţiile internaționale ratificate în domeniu şi 

va dispune măsurile necesare pentru aplicarea acestora; 
• Totodată, Comisia elaborează Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi 

controlul activităţilor nucleare, ori de câte ori este necesar, cu avizul Ministerului 

Finanţelor Publice şi al Ministerului Economiei şi Comerţului, care se aprobă prin 

hotărâre a Guvernului. 
 
Potrivit art. 35 din Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, 

reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia exercită următoarele atribuții 

principale:  
• initiază proiectele de acte normative în domeniul său de competență și emite 

reglementările proprii și comune cu alte autorități competente, potrivit legii;  
• avizează toate proiectele de acte normative ce au implicații asupra domeniului 

nuclear;  

http://lege5.ro/Gratuit/ge3dgnbq/legea-nr-111-1996-privind-desfasurarea-in-siguranta-reglementarea-autorizarea-si-controlul-activitatilor-nucleare?pid=&d=2017-01-03
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• aprobă, potrivit legii, planurile de interventie pentru cazurile de accident nuclear 

și participă la realizarea intervenției;  
•  colaborează cu autoritatea centrală pentru protecția mediului și controlează 

desfășurarea activităților rețelei de supraveghere a radioactivității mediului;  
• solicită organelor abilitate în domeniul siguranței naționale verificarea persoanelor 

cu responsabilități în domeniul desfășurării activităților nucleare, în conformitate 

cu reglementările specifice emise conform art. 5;  
• în domeniul său de competențe poate iniția, cu avizul Ministerului Afacerilor 

Externe, acțiuni de cooperare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică 

(A.I.E.A.), cu Agenția pentru Energie Nucleară (A.E.N.) și cu alte organizații 

internaționale specializate;  
• cooperează, în condițiile legii, cu instituții similare din alte state;  
• controlează, potrivit legii, aplicarea prevederilor tratatelor internaționale și a 

reglementarilor naționale în vigoare privind controlul garanțiilor, protecția fizică, 

traficul ilicit, transportul materialelor nucleare și radioactive, protecția împotriva 

radiațiilor, asigurarea calității în domeniul nuclear, securitatea nucleară a 

instalațiilor nucleare și radiologice, gospodărirea combustibilului nuclear ars și a 

deșeurilor radioactive și intervenția în caz de accident nuclear;  
• instituie și coordonează sistemul național de evidență și control al materialelor 

nucleare, sistemul național de evidență și control al surselor de radiații și 

instalațiilor nucleare și radiologice și registrul dozelor de radiații primite de 

personalul expus profesional;  
• cooperează cu alte organisme care au, potrivit legii, atribuții în domeniul 

functionării în condiții de siguranță a instalațiilor nucleare și radiologice, în 

corelație cu cerințele de protecție a mediului și a populației;  
• asigură informarea publicului asupra aspectelor aflate în competența Comisiei;  
• organizează dezbateri publice în domeniul său de competență, potrivit legii;  
• constituie punct național de contact pentru garanții nucleare, pentru protecția 

fizică a materialelor, instalațiilor nucleare și radiologice, pentru prevenirea și 

combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive și pentru 

urgențele radiologice;  
• dispune recuperarea surselor orfane și coordonează activitățile de recuperare;  
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• autorizează executarea construcțiilor cu specific nuclear și exercită controlul de 

stat asupra calității construcțiilor din cadrul instalațiilor nucleare, ca excepție de 

la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 10/1995 
privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, care nu se vor aplica în 

cazul instalațiilor nucleare;  
• îndeplineste orice alte atribuții, prevăzute de lege, în domeniul reglementărilor și 

al controlului activităților nucleare.  
 
De asemenea, în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale 

pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1627/2003 
CNCAN exercită următoarele atribuţii de reglementare privind modul de desfăşurare a 

activităţilor nucleare prevăzute de Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, 

reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

• emite reglementări pentru detalierea cerinţelor generale de securitate nucleară, 

de protecție împotriva radiaţiilor ionizante, de asigurare a calităţii, de control al 

neproliferării armelor nucleare, de protecție fizică, de transport al materialelor 

radioactive, de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear ars, 

de intervenţie în caz de accident nuclear; 
• emite reglementări privind procedurile de autorizare şi control; 
• emite orice alte reglementări necesare activităţii de autorizare şi control în 

domeniul nuclear; 
• emite alte reglementări, cu consultarea ministerelor şi a altor factori interesaţi, 

potrivit responsabilităţilor acestora; 
• revizuieşte reglementările ori de câte ori este necesar, pentru corelarea cu 

standardele şi convenţiile internaţionale ratificate în domeniu;  
• dispune măsurile necesare pentru aplicarea reglementărilor pentru activităţile în 

domeniul nuclear. 
 
CNCAN exercită atribuţii de autorizare potrivit Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în 

siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu 

http://lege5.ro/Gratuit/ge3dgnbq/legea-nr-111-1996-privind-desfasurarea-in-siguranta-reglementarea-autorizarea-si-controlul-activitatilor-nucleare?pid=&d=2017-01-03
http://lege5.ro/Gratuit/ge3dgnbq/legea-nr-111-1996-privind-desfasurarea-in-siguranta-reglementarea-autorizarea-si-controlul-activitatilor-nucleare?pid=&d=2017-01-03
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modificările şi completările ulterioare, privind emiterea, completarea, modificarea sau 
revizuirea autorizaţiilor pentru desfăşurarea următoarelor activităţi în domeniul nuclear: 

• cercetarea, proiectarea, amplasarea, producţia, construcţia, montajul, punerea în 

funcţiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul şi exportul instalaţiilor 

nucleare; 
• mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu; 
• producerea, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deţinerea, 

prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul, 

tranzitul, importul şi exportul instalaţiilor radiologice, materialelor nucleare şi 

radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deşeurilor radioactive şi al 

dispozitivelor generatoare de radiaţii ionizante; 
• furnizarea şi utilizarea aparaturii de control dozimetric al radiaţiilor ionizante, a 
materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecția împotriva radiaţiilor 

ionizante, precum şi a mijloacelor de containerizare sau de transport, special 

amenajate în acest scop; 
• producerea, furnizarea, închirierea, transferul, deţinerea, exportul şi importul 
materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor 

nucleare şi dispozitivelor nucleare explozive, potrivit legii; 
• realizarea produselor şi serviciilor destinate obiectivelor şi instalaţiilor nucleare; 
• realizarea produselor şi serviciilor destinate surselor de radiaţii, aparaturii de 

control dozimetric, sistemelor de detecţie a radiaţiilor ionizante, materialelor şi 

dispozitivelor utilizate pentru protecția împotriva radiaţiilor ionizante. 
 
CNCAN suspendă sau retrage autorizaţii, în parte ori în întregime, din proprie iniţiativă 

sau la sesizarea oricăror persoane fizice ori juridice, în cazul nerespectării prevederilor 

Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 

controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
CNCAN exercită următoarele atribuţii de control privind îndeplinirea prevederilor 
Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 

controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

http://lege5.ro/Gratuit/ge3dgnbq/legea-nr-111-1996-privind-desfasurarea-in-siguranta-reglementarea-autorizarea-si-controlul-activitatilor-nucleare?pid=&d=2017-01-03
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• exercită control preventiv, operativ curent şi ulterior la solicitanţii sau titularii 

de autorizaţii în vederea eliberării autorizaţiei solicitate, în perioada de 

valabilitate a autorizaţiei, pe baza notificării titularului autorizaţiei şi atunci 

când ar putea exista instalaţii, materiale sau s-ar desfăşura activităţi în 

domeniul nuclear; 
• efectuează control în incinta în care se desfăşoară activităţi supuse regimului 

de autorizare, în orice alt loc care ar putea avea legătură cu aceste activităţi 

sau la oricare persoană fizică ori juridică ce ar putea desfăşura activităţi, 

deţine instalaţii nucleare sau radiologice, materiale nucleare, materiale de 

interes nuclear, materiale, dispozitive ori echipamente pertinente pentru 
proliferarea armelor nucleare; 

• dispune, dacă este cazul, suspendarea activităţii desfăşurate şi 

indisponibilizarea, prin punerea de sigiliu, a instalaţiilor nucleare şi 

radiologice, a materialelor radioactive, a materialelor nucleare, a materialelor 
de interes nuclear sau a altor materiale, dispozitive ori echipamente 
pertinente pentru proliferarea armelor nucleare, neautorizate sau care 
prezintă pericol în exploatare ori întreţinere; 

• controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaționale în vigoare privind 

controlul garanţiilor, protecția fizică, traficul ilicit, transportul materialelor 

nucleare şi radioactive, protecția împotriva radiaţiilor, asigurarea calităţii, 

securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare şi radiologice, precum şi 

intervenţia în caz de accident nuclear;  
• îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul controlului 

activităţilor nucleare. 
 

 
  Serviciul public de protecție a apelor 

Principalele atribuții ale Administrației Naționale «Apele Române» în furnizarea 

serviciului de protecție a apelor sunt reglementate de Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, 

cu modificările și completările ulterioare. 



 
 

 

738 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

Astfel, Administraţia Naţională «Apele Române»asigură gospodărirea unitară şi durabilă a 

resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi protecția acestora împotriva epuizării şi 

degradării, precum şi repartiţia raţională şi echilibrată a acestor resurse. 
 
De asemenea, Administraţia Naţională "Apele Române", în relaţiile cu utilizatorii, acordă 

bonificaţii şi aplică penalităţi, după caz. Utilizatorilor de apă care demonstrează 

constant o grijă deosebită pentru folosirea raţională şi pentru protecția calităţii apelor, 

evacuând odată cu apele uzate epurate substanţe impurificatoare în concentraţii mai 

mici decât cele înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor, li se acordă, potrivit legii, 

bonificaţii. Bonificaţiile se acordă în procent de până la 10% din valoarea anuală a 

contribuţiilor decontate, pe baza metodologiei stabilite prin ordin al conducătorului 

autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 6 luni de la data intrării în 

vigoare a ordonanţei de urgenţă. 
 
Administraţia Națională "Apele Române" este singura în drept să constate şi să propună 

cazurile în care se acordă bonificaţii. Bonificaţiile se aprobă prin ordin al conducătorului 

autorităţii publice centrale din domeniul apelor. 
 
Mecanismul economic specific în domeniul gospodăririi cantitative și calitative a 

resurselor de apă include sistemul de contribuții, plăți, bonificații și penalități, ca parte 

a modului de finanțare pe principii economice a Administrației Naționale “Apele 

Române“, în scopul asigurării resursei de apă, atât din punct de vedere cantitativ, cât și 

calitativ, în conformitate cu art. 4 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

Administraţia Naţională «Apele Române» aplică sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, 

tarife şi penalităţi specifice de gospodărire a resurselor de apă, tuturor utilizatorilor de 

apă, indiferent de deţinătorii cu orice titlu ai amenajărilor şi instalaţiilor. 
 
Sistemul de contribuții, plăți, bonificații și penalități se bazează pe 

principiile beneficiarul, respectiv poluatorul plătește, în funcție de activitățile prestate, 
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precum și pe principiul privind folosirea rațională a resurselor de apă. În funcție de 

modul de folosire a resurselor de apă, se pot acorda bonificații utilizatorilor care 
demonstrează grija pentru folosirea și protecția calității apei sau penalități pentru 

utilizatorii la care se constată abateri de la prevederile contractuale. 
 
Penalităţile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la 

prevederile reglementate, atât pentru depăşirea cantităţilor de apă utilizate, cât şi 

pentru concentraţiile de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apă.  
Cuantumul contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi 

penalităţilor este prevăzut în legislația în vigoare şi se reactualizează periodic prin 

hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor. 
 
În conformitate cu Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările 

ulterioare, Administrația Națională “Apele Române“ este singura instituție în drept să 

aplice sistemul de contribuții, plăți, bonificații și penalități pentru activitățile specifice 

de gospodărire a apelor tuturor utilizatorilor, indiferent de deținătorul cu orice titlu al 
amenajării, precum și din sursele subterane, cu excepția apelor geotermale. 
 
 
  Serviciul public de protecţie a ecosistemelor acvatice 

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în domeniul administrării resurselor 

acvatice vii are următoarele atribuții: 
• stabilește măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obțină o mai 

bună raționalizare a efortului de pescuit; 
• finanțează programele pentru popularea de susținere și de cercetare-dezvoltare în 

domeniul exploatării resurselor acvatice vii și acvaculturii, în limita fondurilor 

disponibile; 
• elaborează proceduri privind practicarea pescuitului; 
• organizează și actualizează Fișierul navelor si ambarcațiunilor de pescuit; 
• stabilește modul de marcare a navelor/ambarcațiunilor de pescuit, inclusiv a celor 

auxiliare; 
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• autorizează construirea, modernizarea și reconversia navelor/ambarcațiunilor de 

pescuit care urmează să arboreze pavilion român; 
• propune nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare a produselor pescărești 

pe teritoriul național unde descarcă navele/ambarcațiunile de pescuit; 
• propune autorizarea locurilor în care se realizează prima vânzare a produselor 

obținute din pescuit, cu respectarea legislației comunitare; 
• eliberează permise/licențe/autorizații, după caz, în conformitate cu dispozițiile 

legislației naționale și comunitare. 
 

  Serviciul public de protecție a atmosferei, schimbările climatice, gestionarea 
zgomotului ambiental 

Ministerul Mediului, potrivit art. 61 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de 
autoritate publică centrală pentru protecția mediului, prin autorităţile publice din 

subordinea sa, supraveghează şi controlează aplicarea prevederilor legale privind 

protecția atmosferei şi gestionarea zgomotului ambiental, în care scop: 
• dispune încetarea temporară sau definitivă a activităţilor generatoare de poluare, 

în vederea aplicării unor măsuri de urgentă sau pentru nerespectarea programului 

pentru conformare/planului de acţiuni; 
• solicită aplicarea măsurilor tehnologice, a restricţiilor şi interdicţiilor în scopul 

prevenirii, limitării sau eliminării emisiilor de poluanţi; 
• solicită luarea măsurilor în vederea respectării nivelului maxim admis al 

zgomotului ambiental. 
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea 

şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice 

aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Agenția 
Națională pentru Protecția Mediului are următoarele atribuții în furnizarea Serviciului 
public de protecție a atmosferei, schimbările climatice, gestionarea zgomotului 

ambiental: 
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• asigură funcţionarea laboratoarelor naţionale de referinţă pentru aer, deşeuri, 
zgomot şi vibraţii, radioactivitate şi organisme modificate genetic (OMG);  

• elaborează anual rapoarte privind starea mediului la nivel teritorial şi național şi 

le aduce la cunoştinţa publicului, în condițiile legii; 
• elaborează, actualizează şi monitorizează implementarea planurilor de acţiune 

pentru protecția mediului; 
• administrează sistemul național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de 

gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a 

dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto; 
• asigură realizarea anuală a Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de 

Seră, denumit în continuare INEGES, în conformitate cu prevederile legislaţiei 

naționale în vigoare în domeniul Sistemului național pentru estimarea nivelului 
emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea 

prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto 
(SNEEG), pe care îl supune aprobării autorităţii publice centrale pentru protecția 

mediului în vederea transmiterii acestuia la Secretariatul Convenţiei-cadru a 
Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC), la Comisia Europeană, 

precum şi la Agenţia Europeană de Mediu; 
• asigură realizarea anuală a inventarelor de emisii industriale în conformitate cu 

cerinţele legislaţiei în vigoare, pe care le supune aprobării autorităţii publice 

centrale pentru protecția mediului în vederea transmiterii acestora la Comisia 

Europeană şi la Agenţia Europeană de Mediu; 
• administrează conturile naționale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de 

gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicţia statului român, conform prevederilor 

legale naţionale, ale Uniunii Europene şi ale reglementărilor internaționale în 

vigoare; 
• participă la implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de 

gaze cu efect de seră, sub coordonarea autorităţii publice centrale pentru 

protecția mediului, în condițiile legii; 
• elaborează inventarele naționale de emisii de poluanţi în atmosferă, în 

conformitate cu prevederile Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere 

pe distanţe lungi (CLRTAP) şi ale legislaţiei europene din domeniu; 
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• colaborează la elaborarea şi monitorizarea planurilor de gestionare a deşeurilor, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
• evaluează şi analizează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune pentru 

reducerea nivelului de zgomot, în cadrul comisiilor pe care le organizează la nivel 

teritorial; 
• emite autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră. 

 

 
  Serviciul public de protecție a solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre 

Ministerul Mediului, în vederea furnizării Serviciului public de protecție a solului, 

subsolului şi a ecosistemelor terestre, exercită următoarele atribuții, direct sau prin 
instituțiile subordonate: 

• elaborează ghidul tehnic pentru aplicarea metodologiilor de refacere a mediului 

geologic al siturilor contaminate, aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii 

publice centrale pentru protecția mediului şi dezvoltare durabilă; 
• decide prioritizarea zonelor afectate care necesită refacerea mediului geologic, 

conform criteriilor stabilite prin ghidul tehnic; 
• decide asupra opţiunii aplicării conceptului de atenuare naturală a poluării solului 

şi subsolului; 
• decide instituirea restricţiei de utilizare a terenului pe care este localizat situl 

contaminat. 
 
 

  Serviciul public de protecţie a aşezărilor umane 

Serviciul public de protecţia aşezărilor umane este realizat și furnizat de autoritățile 

administrației publice locale. 
 
Considerată o responsabilitate a autorităților administrației publice locale, precum și a 

persoanelor fizice și juridice, protecția așezărilor umane este reglementată de Ordonața 

de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și 
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completările ulterioare în două modalități principale: pe de o parte, prin instituirea unei 

serii de obligații în sarcina acestor actori principali, iar pe de altă parte, prin stabilirea 

unor exigente ecologice privind planurile de urbanism și amenajarea teritoriului. 
 
Astfel, potrivit art. 70 din acest act normativ, pentru asigurarea unui mediu de viață 

sănătos, autoritățile locale și personale fizice și juridice sunt obligate: 
• să îmbunătățeasca microclimatul localităților, prin amenajarea și întreținerea 

izvoarelor și a luciilor de apă din interiorul și din zonele limitrofe acestora, să 

înfrumusețeze și să protejeze peisajul, să mențină curățenia stradală; 
• să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului, măsuri 

de menținere și ameliorare a fondului peisagistic natural și antropic al fiecărei 

zone și localitați, condiții de refacere peisagistică și ecologică a zonelor 

deteriorate, măsuri de protecție sanitară a captărilor de apă potabilă și lucrări de 

apărare împotriva inundațiilor; 
• să respecte prevederile din planurile de urbanism și amenajarea teritoriului 

privind amplasarea obiectivelor industriale a căilor și mijloacelor de transport, a 

rețelelor de canalizare, a stațiilor de epurare, a depozitelor de deșeuri menajere, 
stradale și industriale și a altor obiective și activități, fără a prejudicia ambientul, 

spațiile de odihnă, tratament și recreere, starea de sănătate și de confort a 

populației; 
• să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcționarea sau existența 

obiectivelor cu risc pentru sănătatea populației și a mediului; 
• să respecte regimul de protecție specială a localităților balneoclimaterice, a 

zonelor de interes turistic și de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor 

protejate și a monumentelor naturii (sunt interzise amplasarea de obiective și 

desfășurarea unor activități cu efecte dăunatoare în perimetrul și în zonele de 

protecție a acestora); 
• să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, 

concomitent cu menținerea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi, a 

parcurilor, a aliniamentelor de arbori și a perdelelor de protecție stradală, a 

amenajamentelor peisagistice cu funcție ecologică, estetică și recreativă, în 

conformitate cu planurile de urbanism și amenajarea teritoriului; 
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• să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul 

anumitor tipuri de autovehicule sau desfășurarea unor activități generatoare de 

disconfort pentru populație în anumite zone ale localităților, cu predominanță în 

spațiile destinate locuințelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii 

și agrementului; 
• să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de 

deșeuri de orice fel; 
• să adopte măsuri obligatorii, pentru persoanele fizice si juridice, cu privire la 

întreținerea și înfrumusețarea, după caz, a clădirilor, curților și împrejurimilor 

acestora, a spațiilor verzi din curți și din clădiri, a arborilor și arbuștilor 

decorativi; 
• să inițieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de întreținere și dezvoltare a 

canalizării. 
 
Referitor la planurile de amenajare a teritoriului și urbanism, art. 71-73 din 
reglementarea-cadru în materie, stipulează următoarele: 

• schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca 
atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori 

strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora, iar actele 
administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea acestei prevederi 
sunt lovite de nulitate absolută; 

• la elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului se respectă 

dispozițiile reglementărilor speciale și se prevăd, în mod obligatoriu, măsuri de 

menținere și ameliorare a fondului peisagistic natural și antropic al fiecărei zone și 

localități, condiții de refacere peisagistică și ecologică a zonelor deteriorate și 

măsuri de dezvoltare a spațiilor verzi, de protecție sanitară a captărilor de apă 

potabilă și lucrări de apărare împotriva inundațiilor. 
 
În acest cadru, în baza art. 90 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile 

publice locale sunt obligate: 
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• să aplice prevederile din planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, cu 
respectarea principiilor privind protecția mediului; 

• să urmarească respectarea legislației de protecția mediului de către operatorii 

economici care prestează servicii publice de gospodărie comunală; 
• să adopte programe și proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localităților, cu 

respectarea prevederilor legislației privind protecția mediului; 
• să aibă personal specializat pentru protecția mediului și să colaboreze în acest 

scop cu autoritățile pentru protecția mediului; 
• să promoveze o atitudine corespunzătoare a comunităților locale în legatură cu 

importanța protecției mediului; 
• să asigure, prin serviciile publice și operatorii economici responsabili, luarea 

măsurilor de salubrizare a localităților, de întreținere și gospodărire a spațiilor 

verzi, a piețelor și a parcurilor publice; 
• să conserve și să protejeze spațiile verzi urbane și/sau rurale, astfel încat să se 

asigure suprafața optimă stabilită de reglementările în vigoare, iar în localitățile în 

care nu există posibilitatea asigurării acesteia, conservarea spațiilor verzi 

existente să fie prioritară; 
• să supravegheze operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminării 

accidentale de poluanți sau depozitării necontrolate de deșeuri și dezvoltarea 

sistemelor de colectare a deșeurilor refolosibile. 
 
 

  Serviciul public de meteorologie 

Principalele atribuții ale Administraţiei Naționale de Meteorologie în furnizarea 

serviciului public de meteorologie, așa cum rezultă din art. 6 din Legea 139/2000 

privind activitatea de meteorologie, cu modificările și completările ulterioare, sunt: 
• supravegherea permanentă a mediului aerian prin observații si măsuratori 

specifice privind parametrii de stare și fenomenele asociate, precum și compoziția 

chimică a atmosferei;  
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• elaborarea de prognoze meteorologice de interes public general și specializat, ca: 

agrometeorologie, aerologie, climatice și de dispersie a poluanților chimici și 

radioactivi;  
• administrarea, exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei naționale de 

supraveghere meteorologică, în conformitate cu reglementările proprii și cu 

recomandările Organizației Meteorologice Mondiale și/sau ale altor organisme 

internaționale specializate; 
• elaborarea de metodologii generale pentru supravegherea mediului aerian, 

întocmirea de sinteze și anuare meteorologice pentru asigurarea serviciilor 
dedicate activităților economice și sociale dependente de starea vremii;  

• realizarea Fondului național de date meteorologice și adminstrarea băncii 

naționale de date meteorologice;  
• realizarea de studii și cercetări specifice pentru dezvoltarea domeniului 

meteorologiei, în concordanță cu evoluția acestuia pe plan mondial;  
• elaborarea și difuzarea de avertizări în situația producerii de fenomene 

meteorologice periculoase, potențial provocatoare de pagube;  
• participarea la Programul de Veghe Meteorologică Mondială și la alte programe 

inițiate de Organizația Meteorologică Mondială, inclusiv prin adoptarea unor 

programe de lucru speciale;  
• deținerea și utilizarea, conform legii, a etalonului național de presiune 

atmosferică și radiație, precum și exercitarea dreptului de control metrologic 

pentru aparatura meteorologică, în limita mandatului acordat de autoritatea 

metrologică de stat abilitată;  
• transferul intern și schimbul internațional de date meteorologice;  
• asistența profesioanală și servicii meteorologice pentru protecția traficului rutier, 

a navigației fluviale și maritime, precum și a instalațiilor nucleare, în termenii 

convențiilor la care statul român este parte;  
• aplicarea strategiei de dezvoltare științifică și tehnologică a activității 

meteorologice, în raport cu necesitățile interne și în concordanță cu progresele 

înregistrate pe plan mondial;  
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• participarea la activitățile internaționale științifice și cu caracter organizatoric, 

prevăzute prin instrumente juridice internaționale și/sau prin acorduri bilaterale 

încheiate cu instituții similare din străinătate;  
• realizarea de studii de fundamentare climatologică și avizare meteorologică a 

amplasamentelor obiectivelor sociale și industriale;  
• elaborarea de studii și cercetări privind procesele de transport și dispersie a 

poluanților si radionuclizilor în atmosferă;  
• prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru diverși beneficiari, pe bază de 

contracte;  
• avizarea amplasării de constructii supraterane, de obiective care emit în 

atmosfera fum și pulberi, de rețele de înaltă tensiune sau de telecomunicații, de 

sisteme de irigații prin aspersie și a plantării de perdele forestiere pe o distanță de 

500 m în afara zonei de protecție a platformelor meteorologice și a oricăror lucrări 

care conduc la dezafectarea unei unități meteorologice din rețeaua meteorologică 

națională;  
• avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de alte persoane fizice 

sau juridice, autorizate potrivit legii;  
• elaborarea studiilor de impact și de bilanț de mediu;  
• elaborarea, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, a programelor școlare 

pentru învățământul meteorologic de toate gradele din Romania; 
• organizarea de activități de specializare și de formare profesională continuă în 

domeniul meteorologiei; 
• avizarea punerii în circulație publică a unor date, informații, avertizări și prognoze 

meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obținute din activitatea 

meteorologică desfășurată de alte persoane fizice sau juridice, precum și avizarea 

tehnică a activităților meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, 

altele decât cele consemnate ca atribuții ale Centrului meteorologic național;  
• gestionarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății 

intelectuale și industriale al căror titular este Centrul meteorologic național;  
• proiectarea, întreținerea și etalonarea de instrumente de măsură și echipamente 

meteorologice;  
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• participarea cu capital social, în condițiile legii, la constituirea de societăți 

reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, împreună cu persoane fizice și juridice, române sau străine, de drept 

civil;  
• îndeplinirea oricăror activități comerciale și financiare care au legătură directă 

sau adiacentă cu îndeplinirea atribuțiilor.  
 

Totodată, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Administraţiei Naționale de Meteorologie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1405/2004, atribuțiile și competențele Administraţiei Naționale de Meteorologie sunt 

următoarele: 
• elaborarea de programe pentru supravegherea unitară şi calificată a mediului 

aerian în conformitate cu necesităţile naţionale şi în concordanţă cu 

recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale; 
• efectuarea de observații şi măsurători specifice privind parametrii de stare ai 

atmosferei, la suprafaţă şi în altitudine, procesele şi fenomenele meteorologice; 
• efectuarea de observații şi măsurători specifice privind compoziţia chimică a 

aerului şi poluarea de fond a atmosferei; 
• achiziţia, validarea şi înregistrarea sau arhivarea datelor meteorologice; 
• transferul intern şi schimbul de date şi informaţii meteorologice convenite prin 

programe internaționale la care România colaborează pe bază de acorduri directe 
sau sub egida Organizaţiei Meteorologice Mondiale; 

• întocmirea de cataloage, sinteze şi anuare meteorologice; 
• realizarea, conservarea şi administrarea Fondului național de date meteorologice; 
• prelucrarea datelor, extragerea de informaţii şi elaborarea de produse 

diagnostice; 
• integrarea de modele de prognoză numerică a vremii; 
• elaborarea de diagnoze şi prognoze meteorologice de interes general şi 

specializate; 
• realizarea de studii şi cercetări privind modelarea proceselor atmosferice şi 

îmbunătăţirea procedurilor şi performanţelor de prognoză; 
• realizarea verificărilor prognozelor de vreme, indiferent de sursă; 
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• elaborarea şi difuzarea de avertizări privind producerea de fenomene 

meteorologice periculoase potenţial provocatoare de pagube; 
• actualizarea sistematică a studiilor privind clima României şi depistarea efectelor 

induse de schimbările globale; 
• desfăşurarea de cercetări pentru dezvoltarea domeniului şi a subdomeniilor sale - 

meteorologie dinamică, meteorologie radar, meteorologie spaţială, climatologie, 
agrometeorologie, hidrometeorologie, meteorologie aeronautică, marină, rutieră, 

urbană, meteorologie de mediu şi biometeorologie - şi elaborarea de produse 

software pentru aplicaţii generale sau specializate, în concordanţă cu necesităţile 

şi performanţa internă, precum şi cu evoluția acestuia pe plan mondial; 
• elaborarea, actualizarea şi aplicarea strategiei de dezvoltare ştiinţifică şi 

tehnologică a activităţii meteorologice la nivel național, în raport cu necesităţile 

interne şi în concordanţă cu progresele înregistrate pe plan mondial; 
• elaborarea de prognoze privind procesele de transport şi difuzie a poluanţilor şi 

radionuclizilor în atmosferă, la scară locală şi regională; 
• participarea la acţiunile de preîntâmpinare a riscurilor meteorologice şi de 

reducere a urmărilor dezastrelor naturale; 
• participarea la activităţile interne sau internaționale, proprii sau conexe 

domeniului, stipulate prin convenţii guvernamentale şi/sau prin protocoale directe 

încheiate cu instituții omoloage din străinătate; 
• consolidarea şi extinderea cooperării cu Organizaţia Meteorologică Mondială; 
• iniţierea şi realizarea de proiecte de colaborare ştiinţifică internaţională; 
• organizarea de reuniuni ştiinţifice şi/sau tehnico-organizatorice cu caracter intern 

sau internațional, potrivit preocupărilor şi competenţelor sale; 
• participarea la târguri/expoziţii şi campanii interne şi internaționale, care 

interesează domeniul de competenţă al Administraţiei Naționale de Meteorologie; 
• participarea la programe de cercetare iniţiate de alte instituții din ţară sau de 

finanţatori din străinătate; 
• realizarea de studii, asistenţă şi servicii meteorologice pentru respectarea 

convenţiilor la care statul român este parte; 
• editarea, tipărirea şi schimbul de publicaţii tehnice şi/sau promoţionale specifice 

domeniului; 
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• colaborarea cu ministerul de resort în vederea elaborării programelor şcolare 

pentru învăţământul meteorologic de toate gradele din România; 
• organizarea procesului de formare profesională de bază şi a activităţilor de 

specializare şi perfecţionare a personalului care activează în domeniu; 
• organizarea şi realizarea inspecţiei meteorologice privind respectarea 

reglementărilor legale referitoare la desfăşurarea de activităţi meteorologice şi a 

regimului de circulaţie a datelor; 
• gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii 

intelectuale pentru care este titulară; 
• deţinerea şi utilizarea, conform legii, a etaloanelor naționale de măsurători 

meteorologice, exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura 
meteorologică, indiferent de deţinător, precum şi exercitarea activităţilor de 

încercare, etalonare şi/sau verificare, reparare, fabricare, import, închiriere, 

vânzare şi montare a mijloacelor de măsurare utilizate în reţeaua meteorologică 

națională; 
• realizarea de studii de modernizare a senzorilor şi echipamentelor meteorologice; 
• avizarea amplasării de construcţii supraterane, a obiectivelor care emit în 

atmosferă poluanţi chimici şi radioactivi, a sistemelor de irigaţii prin aspersie sau 

plantarea de perdele forestiere la mai puţin de 500 m în afara zonei de protecţie a 

platformelor meteorologice; 
• avizarea înfiinţării sau desfiinţării unor componente ale reţelei naționale de 

observații şi măsurători meteorologice, în funcţie de obligaţiile care decurg din 

atribuţiile sale imperative; 
• realizarea de studii de fundamentare climatologică şi avizare meteorologică a 

amplasamentelor obiectivelor sociale şi industriale sau a altor activităţi care 

necesită asemenea studii; 
• avizarea competenţelor şi a formei de punere în circulaţie publică a unor date, 

informaţii şi prognoze meteorologice rezultate din activitatea meteorologică 

desfăşurată de alte persoane fizice sau juridice, conform legii; 
• avizarea studiilor de fundamentare meteorologică elaborate de alte persoane 

fizice sau juridice; 
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• expertizarea studiului de evaluare necesar în vederea atestării, la cerere, a 

persoanelor fizice şi juridice, pentru desfăşurarea de activităţi meteorologice, 

potrivit legii; 
• realizarea, la cererea utilizatorilor, de studii şi cercetări, asistenţă tehnică şi 

servicii specializate, în întregul său domeniu de competenţă; 
• desfăşurarea activităţilor de marketing şi de diseminare a produselor sau 

informaţiilor meteorologice; 
• prestarea de servicii din domeniul de competenţă al Administraţiei Naționale de 

Meteorologie, pentru orice beneficiari nestrategici, pe bază de contract; 
• fundamentarea şi expertizarea parametrilor meteorologici din documentaţiile 

pentru obţinerea avizelor sau a autorizaţiilor de mediu; 
• realizarea sau participarea la elaborarea studiilor de impact şi bilanţ de mediu; 
• realizarea oricăror alte activităţi aducătoare de venituri, care au legătură cu 

scopurile şi obiectul de activitate ale Administraţiei Naționale de Meteorologie şi 

nu excedează domeniului său de competenţă; 
• realizarea şi exploatarea sistemului propriu informatic şi de telecomunicaţii în 

reţeaua meteorologică națională; 
• realizarea de investiţii pentru dezvoltări şi retehnologizări; 
• realizarea de revizii şi reparaţii la staţiile şi instalaţiile meteorologice, precum şi 

la orice alte mijloace tehnice, speciale, de transport sau de utilitate generală, 

aflate în dotare; 
• aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăşurării activităţii proprii; 
• paza, protecţia, asigurarea şi gestionarea bunurilor proprii, precum şi a celor de 

natura bunurilor aparţinând domeniului public, primite în administrare; 
• efectuarea de operaţiuni de transport - auto sau naval - de persoane şi bunuri, 

inclusiv de materiale speciale - gaze lichefiate, mercur şi altele - necesare 
realizării în întregime a obiectului său de activitate, în condiţiile legii; 

• valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări; 
• vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri patrimoniale 

unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; 
• realizarea de operaţiuni financiare pe pieţele interne şi externe de capital şi de 

cooperare internaţională, în condiţiile legii, în vederea asigurării: 
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- resurselor financiare pentru finanţarea activităţii proprii; 
- participării pe piaţa internațională cu acţiuni şi operaţiuni specifice; 
- constituirii de societăţi mixte; 

• efectuarea de operaţiuni de leasing conform legislaţiei în vigoare; 
• participarea la constituirea de noi societăţi comerciale, împreună cu persoane 

fizice sau juridice, române ori străine, de drept privat. 
 
 
3.13.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de protecție a mediului 
 
  Serviciul public de clasificare și gospodărire a deșeurilor radioactive 

Potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea 
în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și ale art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului 
nr. 1437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 
structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, cu 
modificările și completările ulterioare, cheltuielile curente și de capital ale ANDR sunt 
finanțate din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Economiei. În concordanță cu dispozițiile art. 15 din Ordonanța Guvernului 
nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a 
combustibilului nuclear uzat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
prin bugetul de venituri și cheltuieli al ANDR, aprobat ca anexă la bugetul MECRMA, se 
asigură fondurile necesare finanţării activităţilor ANDR cuprinse în Planul anual de 
activităţi în domeniul gospodăririi deşeurilor radioactive, pentru activităţile ce intră în 
competenţa acesteia potrivit legii.  
 
Veniturile proprii ale ANDR se constituie, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) 
din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri 

Radioactive, cu modificările și completările ulterioare, din următoarele surse: 
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Potrivit dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 111/1996 și ale art. 16 din Hotărârea Guvernului 

nr. 1627/2003, activitatea CNCAN este finanțată integral de la bugetul de stat.   
 

  Serviciul public de reglementare, monitorizare și control al gestionării 
deșeurilor 

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a 

instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările 

ulterioare, cheltuielile curente și de capital ale Agenției Naționale pentru Protecția 

Mediului și ale instituțiilor din subordine se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 

autorității publice centrale pentru protecția mediului.  
 
În conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1005/2012 

privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările și 

completările ulterioare, Garda Națională de Mediu este finanțată integral de la bugetul 

de stat.  
 
 
  Serviciul public de administrare a fondului forestier național / Serviciul silvic 

public 

In conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, 
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Romsilva asigură acoperirea cu venituri, din activitatea proprie, a tuturor cheltuielilor, 

inclusiv a dobânzilor şi amortizării investiţiilor, precum şi obţinerea de profit.” 
Veniturile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva se constituie din: 

  a)valorificarea produselor fondului forestier şi din alte activităţi economice 

specifice; 
  b)administrarea fondului forestier al altor proprietari decât statul sau prestarea 

de servicii pentru fondul forestier al altor proprietari, închirierea de bunuri, în 
condiţiile legii; 

  c)despăgubiri, potrivit legii; 
  d)donaţii, potrivit legii; 
  e)contravaloarea serviciilor ecosistemelor forestiere asigurate prin menţinerea 

funcţiilor de protecţie a pădurilor, care se suportă de către beneficiarii direcţi 

sau indirecţi ai serviciilor ecosistemelor forestiere, care se virează în fondul de 

ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, metodologia de cuantificare 

a funcţiilor de protecţie a pădurilor şi procedura de decontare a acestora se 

aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde 

de silvicultură; 
  f)compensaţii acordate de la bugetul de stat; 
  g)20% din chiriile pentru ocupările temporare de terenuri din fondul forestier 

proprietate publică a statului; 
  h)alte surse, potrivit legii. 

 
 
  Serviciul de gestionare a ariilor protejate 

Conform art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

cu modificările și completările ulterioare, resursele financiare necesare bunei 
administrări a ariilor naturale protejate de interes internaţional, comunitar şi național se 

asigură din bugetul autorităţii publice centrale pentru protecția mediului şi pădurilor. De 

asemenea, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, potrivit art. 1 din Hotărârea 

Guvernului 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
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Protecția Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările 

și completările ulterioare este finanţată de la bugetul de stat. 
 
 
  Serviciul de amenajare a bazinelor hidrografice 

Potrivit art. 4 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind 

înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificările și completările 

ulterioare, cheltuielile pentru funcţionarea Administrației Naționale «Apele Române» se 
vor asigura din venituri proprii, purtătoare de dobândă, rezultate din aplicarea 

mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a 

apelor. Veniturile proprii neconsumate în cursul exerciţiului financiar se reportează în 

exerciţiul financiar următor. 
 

  Serviciul public de gestionarea durabilă a pădurilor 

Finanțarea cheltuielilor Serviciului public de gestionarea durabilă a pădurilor se face de 

la bugetul de stat. Potrivit prevederilor legale, atât pentru Ministerul Apelor și Pădurilor 
cât și pentru Gărzile Forestiere, finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat 

(art. 1 din Hotărârea Guvernului 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor 

forestiere, cu modificările și completările ulterioare). 

 

De asemenea, potrivit art. 97 din Codul Silvic, în scopul gestionării durabile a fondului 

forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică 

şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale, statul alocă anual de la buget, prin 
bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, sume pentru: 

• asigurarea integrală de la bugetul de stat a costurilor administrării, precum şi a 

serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi 

juridice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, 

indiferent dacă aceasta este sau nu este cuprinsă într-o asociaţie; plata se face 

către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz; 
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• acordarea unor compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care 

proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecție stabilite prin 

amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă; 
•  asigurarea diferenţei dintre sumele necesare pentru finanţarea integrală a 

lucrărilor prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. a)-d) şi sumele calculate la nivelul 

maxim în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor; 
• contravaloarea lucrărilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor prevăzute la art. 

57 alin. (1), numai pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice 

şi juridice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, 

indiferent dacă aceasta este sau nu este cuprinsă într-o asociaţie; 
• refacerea pădurilor, dacă sumele constituite la nivelul maxim din fondul de 

conservare şi regenerare a pădurilor sunt insuficiente, şi a căilor forestiere de 

transport afectate de calamităţi naturale sau de incendii, cu autor necunoscut; 
• sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării asociaţiilor de proprietari de păduri; 
• punerea la dispoziţia proprietarilor de păduri a materialelor de educaţie forestieră 

privind ocrotirea şi conservarea pădurilor. 
 
Impunerea de restricţii proprietarilor de păduri, prin amenajamente silvice, prin 
regulamente ale parcurilor naționale, naturale, rezervaţiilor biosferei şi ale siturilor 

Natura 2000 ori prin alte norme, inclusiv cele care stabilesc diferite tipuri de grupe 
funcţionale, se poate face fie cu acordul proprietarului, fie cu plata unei juste şi 

prealabile despăgubiri, plătită anual, care să compenseze integral veniturile nerealizate 

de proprietarul de pădure, persoană fizică sau juridică. 
 
Pentru gestionarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului se alocă 

administratorului acestuia, prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură, sume pentru refacerea căilor forestiere de transport afectate de calamităţi 

naturale. 
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  Serviciul public de dezvoltare durabilă a fondului forestier naţional 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin (2) Hotărârea Guvernului 229/2009 privind 

reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare, cu modificările și completările ulterioare, Romsilva 
funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. De asemenea, 
Romsilva beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat, de finanţări din fonduri speciale 

extrabugetare, de finanţări externe şi poate contracta credite bancare, în condițiile 

prevăzute de lege. 
 
 
  Serviciul public de control al respectării regimului silvic 

În baza art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea 

Gărzilor forestiere, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor 
gărzilor forestiere se face integral de la bugetul de stat.  
 
 

  Serviciul public de administrare şi gestionare a faunei cinegetice a României 

Finanțarea cheltuielilor Serviciului public de gestionarea durabilă a pădurilor se face de 

la bugetul de stat. Potrivit prevederilor legale, finanțarea cheltuielilor Ministerului 
Apelor și Pădurilor se asigură de la bugetul de stat. 
 
 
  Serviciul public de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice 

Potrivit art. 1 din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii 

Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea Agenţiei 

Naționale pentru Arii Naturale Protejate se face de la bugetul de stat precum și din 
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venituri proprii. Detalierea tipurilor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat precum 

și modul de constituire a veniturilor proprii se va face prin hotărârea Guvernului 

prevăzută la art. 3 alin. (2) din lege. 
 
 
  Serviciul public de derulare a procedurilor de reglementare pentru proiecte 

sau activităţi care pot avea efecte semnificative asupra mediului 

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a 

instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările 

ulterioare, cheltuielile curente și de capital ale Agenției Naționale pentru Protecția 

Mediului și ale instituțiilor din subordine se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 

autorității publice centrale pentru protecția mediului. 
 
 

  Serviciul public de control a respectării măsurilor de protecția mediului 

În conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1005/2012 

privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările și 

completările ulterioare, Garda Națională de Mediu este finanțată integral de la bugetul 

de stat.  
 
 
  Serviciul public de gestionare a  substanţelor şi preparatelor periculoase 

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a 

instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările 

ulterioare, cheltuielile curente și de capital ale Agenției Naționale pentru Protecția 

Mediului și ale instituțiilor din subordine se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 

autorității publice centrale pentru protecția mediului, iar în conformitate cu dispozițiile 

art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi 
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funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare, 
Garda Națională de Mediu este finanțată integral de la bugetul de stat.  
 
 
  Serviciul public de gestionare a îngrăşămintelor chimice şi al produselor de 

protecție a plantelor 

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a 

instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările 

ulterioare, cheltuielile curente și de capital ale Agenției Naționale pentru Protecția 

Mediului și ale instituțiilor din subordine se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 

autorității publice centrale pentru protecția mediului, iar în conformitate cu dispozițiile 

art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi 

funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare,, 
Garda Națională de Mediu este finanțată integral de la bugetul de stat.  
 

  Serviciul public de autorizare şi administrare a activităţilor care implică 
organisme modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne 

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a 

instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările 

ulterioare, cheltuielile curente și de capital ale Agenției Naționale pentru Protecția 

Mediului și ale instituțiilor din subordine se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 

autorității publice centrale pentru protecția mediului, iar în conformitate cu dispozițiile 

art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi 

funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare, 
Garda Națională de Mediu este finanțată integral de la bugetul de stat.  
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  Serviciul public de gestionare a activităţilor nucleare 

Finanțarea activităților CNCAN se face, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul 

Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1627/2003, cu modificările 

ulterioare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 

Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările și completările 

ulterioare, se face integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al 
Guvernului. 
 
De asemenea, în baza art. 16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei 

Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

1627/2003, veniturile încasate de CNCAN se varsă integral la bugetul de stat și provin din 

tarife percepute pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, contribuţii ale 

organismelor internaţionale şi ale operatorilor economici şi încasări din alte surse, 

conform prevederilor legale. 
 
Totodată, potrivit prevederilor art. 5 lit. d) CNCAN elaborează Regulamentul de taxe şi 

tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ori de câte ori este necesar, 

cu avizul Ministerului Economiei şi al Ministerului Finanţelor Publice, care se aprobă prin 

hotărâre a Guvernului. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor 

nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute 

pentru unele prestări de servicii, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul 
României a aprobat Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul 

activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife 

percepute pentru unele prestări de servicii. 
 
 
  Serviciul public de protecție a apelor 

Administraţia Națională «Apele Române» este persoană juridică română şi funcţionează 

pe bază de gestiune şi autonomie economică, în coordonarea autorităţii publice centrale 
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din domeniul apelor, în condițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 

privind înfiinţarea Administrației Naționale „Apele Române”, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 
Cheltuielile pentru funcţionarea Administrației Naționale «Apele Române» se asigură din 

venituri proprii, purtătoare de dobândă, rezultate din aplicarea mecanismului economic 
specific în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor. Veniturile proprii 

neconsumate în cursul exerciţiului financiar se reportează în exerciţiul financiar următor. 
 
Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea 

Administrației Naționale „Apele Române”, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se prevăd 

următoarele contribuţii specifice: 
• Contribuţia pentru utilizarea resurselor de apă pe categorii de resursă şi 

utilizatori; 
• Contribuţia pentru primirea apelor uzate în resursele de apă; 
• Contribuţia pentru potenţialul hidroenergetic asigurat prin barajele lacurilor de 

acumulare din administrarea Administrației Naționale „Apele Române”; 
• Contribuţia pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile şi malurile 

cursurilor de apă. 
 

  Serviciul public de protecție a ecosistemelor acvatice 

Realizarea și furnizarea realizarea Serviciul public de protecție a ecosistemelor acvatice, 
ca și restul activităților Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură se finanțează de 

la bugetul de stat.  
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  Serviciul public de protecţie a atmosferei, schimbările climatice, gestionarea 
zgomotului ambiental 

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a 

instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările 

ulterioare, cheltuielile curente și de capital ale Agenției Naționale pentru Protecția 

Mediului și ale instituțiilor din subordine se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 

autorității publice centrale pentru protecția mediului.  
 

 

  Serviciul public de protecţie a solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre 

Finanțarea realizării și furnizării serviciului de protecție a solului, subsolului şi a 

ecosistemelor terestre, în baza art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1403/2007 privind 

refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate, se 
face conform principiului ”poluatorul plătește”. 
 
Principiul poluatorul plăteşte este adoptat în România prin legea protecției mediului 

(Legea nr. 256/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2005), o secţiune a aceastei legi fiind dedicată protejării solului şi subsolului. Legea 

prevede obligaţia proprietarilor de terenuri şi a operatorilor de a menţine un mediu curat 

şi impune ca aceştia să plătească eventuale daune aduse mediului prin poluare. 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu 

referire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 1 “stabileşte cadrul de reglementare al răspunderii de 

mediu, bazată pe principiul în scopul prevenirii şi reparării prejudiciului asupra 

mediului”. Acest principiu este stipulat în art. 19 al Hotărârii Guvernului nr. 1403/2007 

privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost 

afectate: „Poluatorul are obligaţia de a suporta costurile măsurilor de refacere a 

mediului geologic al siturilor contaminate şi al ecosistemelor terestre”.Principiul 
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”poluatorul plăteşte” este punctul de pornire pentru definirea Strategiei Naţionale 

pentru Managementul Amplasamentelor Contaminate.  
 

  Serviciul public de protecția aşezărilor umane 

Furnizarea serviciului de protecție a așezărilor umane este finanțat din bugetele locale. 
 

  Serviciul public de meteorologie 

În conformitate cu art. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei 

Naţionale de Meteorologie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1405/2004 pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale de 

Meteorologie, Administraţia Naţională de Meteorologie este persoană juridică română cu 

statut de regie autonomă de interes public naţional şi se organizează şi funcţionează pe 

bază de gestiune economică şi autonomie financiară, iar în temeiul art. 29 din același act 

normativ, activitatea Administraţiei Naţionale de Meteorologie se finanţează astfel: 
a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului pentru activitatea de 

meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematică şi 

completă a stării şi evoluţiei vremii, realizarea schimbului internaţional de date şi 

integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială, în limita sumelor alocate 

anual cu această destinaţie; 
b) din tarifele încasate pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul 

meteorologiei şi alte servicii specifice prestate potrivit obiectului său de 

activitate, conform contractelor economice încheiate cu terţi utilizatori; 
c) din alte surse, conform legii. 
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3.13.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 
  Serviciul public de clasificare și gospodărire a deșeurilor radioactive 

Competențele legate de asigurarea furnizării serviciului public de clasificare și 

gospodărire a deșeurilor radioactive se exercită în mod exclusiv de autoritățile 

administrației publice de la nivel central.  
 

  Serviciul public de reglementare, monitorizare și control al gestionării 
deșeurilor 

În ceea ce privește serviciul public de reglementare, monitorizare și control al gestionării 

deșeurilor, competențele sunt exercitate de către autoritățile administrației publice de 
la nivel central menționate anterior.  
 
  Serviciul public de administrare a fondului forestier național / Serviciul silvic 

public 

Serviciul de administrare a fondului forestier național este furnizat de Romsilva la nivel 

central și unitățile sale județene la nivel teritorial. 
 

  Serviciul de gestionare a ariilor protejate 

In privința ariilor protejate declarate prin hotărâri ale consiliilor locale și județene, de 

interes local sau județean, acestea au și rolul de control asupra respectării prevederilor 
legale în administrarea lor. Totuși rolul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului este 

de a atribui administrarea ariilor naturale protejate, pe baza convenţiilor de custodie, 

conform legislaţiei în vigoare precum și de a monitoriza activitatea de administrare a 
ariilor naturale protejate.  
 
  Serviciul de amenajare a bazinelor hidrografice 

Administraţia Națională «Apele Române» colaborează cu autorităţile publice centrale, 

consiliile judeţene, consiliile locale, utilizatorii de apă şi cu organizaţii 
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neguvernamentale. Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 31 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 107/2002  privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele 

Române", cu modificările și completările ulterioare, acestea ”au obligaţia de a pune la 
dispoziţia Administrației Naționale «Apele Române» toate informaţiile necesare pentru 

elaborarea schemelor directoare şi a programelor de măsuri, inclusiv cele pentru 

stabilirea cerinţelor de apă, de valorificare a potenţialului apelor şi de apărare împotriva 
inundaţiilor pe ansamblul teritoriului național, pe etape de dezvoltare, la termenele 

solicitate şi răspund în totalitate de corectitudinea tuturor datelor furnizate şi de 

respectarea termenelor de realizare a programelor de măsuri. 
 
  Serviciul public de gestionarea durabilă a pădurilor 

In exercitarea atribuțiilor sale, Gărzile Forestiere colaborează cu structurile 

administrației publice locale în vederea organizării și promovării acţiunilor de control 

derulate în domeniile sale de activitate.  
 

  Serviciul public de dezvoltare durabilă a fondului forestier naţional 

Competențele privind realizarea serviciului public sunt realizate de Romsilva la nivel 

central și unitățile sale județene la nivel teritorial. 
 

  Serviciul public de control al respectării regimului silvic 

In exercitarea atribuțiilor sale, Gărzile Forestiere colaborează cu structurile 

administrației publice locale în vederea organizării și promovării acţiunilor de control 

derulate în domeniile sale de activitate.  
 

  Serviciul public de administrare şi gestionare a faunei cinegetice a României 

Serviciul public de administrare şi gestionare a faunei cinegetice a României este furnizat 

la nicel central de către Ministerul Apelor și Pădurilor. 
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  Serviciul public de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice 

Modul de relaționare al Agenției Naționale pentru Arii Protejate cu autoritățile 

administrației publice locale va fi detaliat prin Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 3 

alin. (2) din lege. 
 

  Serviciul public de derulare a procedurilor de reglementare pentru proiecte 
sau activităţi care pot avea efecte semnificative asupra mediului 

În conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a 

instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările 

ulterioare, în îndeplinirea atribuțiilor și competențelor sale, Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului colaborează cu autorităţi ale administrației publice centrale şi locale, 

instituţii publice, precum şi cu alte organisme interesate. 
 

  Serviciul public de control a respectării măsurilor de protecția mediului 

Potrivit dispozițiilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi 

funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare, în 
exercitarea atribuţiilor sale, GNM cooperează cu autorităţi şi instituții publice ale 

statului ale administrației publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, 

cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare şi îşi 

desfăşoară activitatea în mod independent sau în colaborare şi cooperare cu acestea, pe 

baza protocoalelor încheiate. 
 

  Serviciul public de gestionare a substanţelor şi preparatelor periculoase 

Competențele privind realizarea serviciului public sunt realizate de Agenția Națională de 

Protecție a Mediului și de către Garda Națională de Mediu la nivel central și de serviciile 

deconcentrate ale acestora la nivel teritorial. 
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  Serviciul public de gestionare a îngrăşămintelor chimice şi al produselor de 
protecție a plantelor 

Competențele privind realizarea serviciului public sunt realizate de Agenția Națională de 

Protecție a Mediului și de către Garda Națională de Mediu la nivel central și de serviciile 

deconcentrate ale acestora la nivel teritorial. 
 
 
  Serviciul public de autorizare şi administrare a activităţilor care implică 

organisme modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne 

Competențele privind realizarea serviciului public sunt realizate de Agenția Națională de 

Protecție a Mediului și de către Garda Națională de Mediu la nivel central și de către 

serviciile deconcentrate ale acestora la nivel teritorial. 
 

  Serviciul public de gestionare a activităţilor nucleare 

Competențele privind realizarea serviciului public sunt realizate de Comisia Națională 

pentru Controlul Activităţilor Nucleare la nivel central. 
 

  Serviciul public de protecție a apelor 

Furnizarea serviciului public este realizată de Administrația Națională «Apele Române» la 

nivel central. 
 

  Serviciul public de protecție a ecosistemelor acvatice 

Competențele privind realizarea serviciului public sunt realizate de Agenţia Naţională 

pentru Pescuit şi Acvacultură la nivel central. 
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  Serviciul public de protecție a atmosferei, schimbările climatice, gestionarea 
zgomotului ambiental 

Competențele legate de asigurarea furnizării Serviciului public de protecție a atmosferei, 

schimbările climatice, gestionarea zgomotului ambiental se exercită în mod exclusiv de 

autoritățile administrației publice de la nivel central. 
 
 
  Serviciul public de protecție a solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre 

În conformitate cu art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1403/2007 privind refacerea 

zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate, autoritatea 
competentă colaborează cu autoritățile locale în vederea înregistrării în documentele 

cadastrale a restricţiei de utilizare a terenului pe care este localizat situl contaminat. De 
asemenea, autorităţile administrației publice locale sunt obligate să realizeze sisteme de 

bariere fizice şi de avertizare pentru aplicarea regimului de restricţie, iar la finalizarea 

proiectului tehnic pentru curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică, autoritatea 

competentă pentru protecția mediului notifică autoritatea administrației publice locale 

asupra ridicării restricţiei, în vederea reutilizării terenului. 
 
 
  Serviciul public de protecţia aşezărilor umane 

Serviciul public este furnizat la nicel local de către autoritățile administrației publice 

locale. Totuși, potrivit art. 73 din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, în etapa de 
elaborare a planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului, (Planul de urbanism 

general, Planul de urbanism zonal sau Planul de urmanism de detaliu), autoritățile 

administrației publice locale au obligația să obțină avizul de mediu de la Agenția 

județeană pentru protecția mediului pentru aceste planuri. 
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  Serviciul public de meteorologie 

Serviciul public de meteorologie este furnizat de Administraţia Naţională de Meteorologie 

la nivel central. 
 

3.14. Domeniul de servicii publice: Tineret 
 
În cadrul acestui domeniu sunt analizate patru servicii publice: 

1. Serviciul public de organizare de tabere pentru elevi, tineri și studenți; 
2. Serviciul public de sprijinire a tinerilor în domeniul locuirii; 
3. Serviciul public de informare și consiliere pentru tineri; 
4. Serviciul public de promovare și susținere a activităților de tineret 

 
Direcțiile de dezvoltare în cadrul domeniului sunt menționate în Hotărârea Guvernului 
nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret 
pentru perioada 2015-2020.  
 
Astfel, în ceea ce privește organizarea de tabere pentru elevi, tineri și studenți, se 
preconizează dezvoltarea și creșterea calității rețelei de tabere și campusuri de vacanță, 
precum și mai buna utilizare a celor existente prin administrare în parteneriat organizații 
neguvernamentale de și pentru tineret (ONGT) – autorități ale administrației publice 
locale – autorități ale administrației publice centrale sau public-privat. În acest sens, 
planul de acțiune pentru Obiectivul specific 2.3 – Îmbunătățirea oportunităților de 
petrecere a timpului liber de către tineri, atât în modalități organizate, cât și în 
modalități informale prevede, pentru direcția de acțiune 2.3.1. – Extinderea rețelei de 
centre, cluburi, facilități de timp liber în administrare publică, privată, sau în 
parteneriat public-privat, implicând costuri reduse dar cu eficacitate maximă în 
atragerea tinerilor la practicarea diferitelor activități de timp liber, dezvoltarea în 
administrare publică a rețelei de centre, cluburi, facilități de timp liber (inclusiv tabere 
și campusuri de vacanță) în zonele/localitățile unde acestea lipsesc. Instituțiile 
responsabile menționate sunt Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și autoritățile administrației 
publice județene și locale. În acest context, se pot anticipa modificări ale rolurilor și 
competențelor autorităților implicate în furnizarea serviciului, astfel cum sunt ele 
menționate în secțiunile următoare.  
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În legătură cu serviciul de sprijinire a tinerilor în domeniul locuirii, Strategia naţională în 
domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 menționează obiectivul specific 
5.2 – Conceperea unor noi programe de construire sau amenajare de locuințe sociale, 
care să permită implementarea prevederilor legale care îndreptățesc tinerii defavorizați 
la o locuință. Direcțiile de acțiune pentru atingerea acestui obiectiv includ următoarele: 

• elaborarea unei strategii/concepţii asupra programelor de locuinţe sociale pe baza 
unei diagnoze a nevoii reale de locuinţe sociale la nivelul României; 

• continuarea acordării de facilităţi pentru achiziţionarea unei locuinţe pentru tineri 
şi demararea, odată cu revirimentul economic, a unor noi programe de locuinţe 
adresate tinerilor; 

• realizarea unui stoc de locuinţe sociale, la nivel de 20% din nevoi, până la nivelul 
anului 2020. 

 
În ceea ce privește serviciul public de informare și consiliere pentru tineri, este necesar a 
fi menționat că, prin proiectul de lege de modificare a Legii tinerilor nr. 350/2006, 
aprobat în ședința de Guvern din data de 8.12.2016, se propune abrogarea Secțiunii a 5-a 
a Capitolului III din lege, privind centrele de informare și consiliere pentru tineri, precum 
și abrogarea Legii nr. 333/2006 privind înființarea centrelor de informare și consiliere 
pentru tineret. Din expunerea de motive care însoțește proiectul de lege rezultă că 
noțiunea de „centre de tineret”, utilizată într-un nou capitol din Legea tinerilor nr. 
350/2006, include, spre deosebire de cea de „centre de informare și consiliere pentru 
tineri” toate tipurile de activități de tineret și permite furnizarea în cadrul centrelor de 
tineret a mai multor tipuri de servicii pe lângă cele de informare și consiliere. Urmare a 
modificărilor menționate, se poate anticipa o reconfigurare a serviciului public de 
informare și consiliere pentru tineri.  
 
Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul 
politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 menționează centrele de tineret în 
legătură cu anumite direcții de acțiune din cadrul obiectivelor specifice 1.2 – 
Îmbunătățirea ofertei de educație nonformală, 5.1 - Relansarea politicilor de combatere 
a sărăciei şi promovare a incluziunii sociale în România cu accent pe tineri şi copii, 
pentru a reduce deficitele pe toate dimensiunile vieţii, acumulate în stadiile iniţiale ale 
vieţii, deficite care sunt de aşteptat să marcheze negativ tot parcursul ulterior al 
indivizilor şi să devină mult mai dificil de recuperat și 5.3 - Elaborarea şi implementarea 
în parteneriat cu toate instituţiile responsabile din toate sectoarele a unor măsuri de 
suport special pentru grupurile de tineri vulnerabile social.  
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Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul 
politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 menționează centrele de tineret în 
legătură cu anumite direcții de acțiune din cadrul obiectivelor specifice 1.2 – 
Îmbunătățirea ofertei de educație nonformală, 5.1 - Relansarea politicilor de combatere 
a sărăciei şi promovare a incluziunii sociale în România cu accent pe tineri şi copii, 
pentru a reduce deficitele pe toate dimensiunile vieţii, acumulate în stadiile iniţiale ale 
vieţii, deficite care sunt de aşteptat să marcheze negativ tot parcursul ulterior al 
indivizilor şi să devină mult mai dificil de recuperat și 5.3 - Elaborarea şi implementarea 
în parteneriat cu toate instituţiile responsabile din toate sectoarele a unor măsuri de 
suport special pentru grupurile de tineri vulnerabile social.  
 
Nivelurile de exercitare a competențelor legate de furnizarea serviciilor publice din 
cadrul domeniului sunt prezentate în tabelul următor: 
 
Domeniu: Tineret 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de organizare 
de tabere pentru elevi, tineri și 
studenți 

x x x 

2. Serviciul public de sprijinire a 
tinerilor în domeniul locuirii 

x x x 

3. Serviciul public de informare și 
consiliere pentru tineri 

  x 

4. Serviciul public de promovare 
și susținere a activităților de 
tineret 

x x X 
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3.14.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice din domeniul tineretului 
 
  Serviciul public de organizare de tabere pentru elevi, tineri și studenți 

Astfel cum se menționează în art. 3 alin. (1) lit. t) și ț) din Hotărârea Guvernului nr. 
11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu 
modificările și completările ulterioare, printre atribuțiile specifice ale Ministerului 
Tineretului și Sportului se numără organizarea, în mod direct sau prin instituțiile din 
subordine, de activități de agrement, tabere sociale și tematice pentru copii, studenți și 
tineri, precum și acreditarea, în vederea colaborării, a persoanelor juridice și fizice, 
pentru organizarea de tabere pentru copii, studenți și tineri.  
 
Potrivit prevederilor art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013, în subordinea 
Ministerului Tineretului și Sportului funcționează ca servicii deconcentrate Direcțiile 
Județene pentru Sport și Tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului 
București, ale căror atribuții specifice legate de serviciul public analizat sunt stabilite în 
art. 2 alin. (1) lit. b), e), g) și l) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind 
organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a 
Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti.  
  
La nivelul anulului 2010, moment la care a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
886/2010 privind aprobarea Strategiei de descentralizare a activităţilor din domeniul 
tineretului Strategia de descentralizare a activităților din domeniul tineretului (în 
concordanță cu obiectivele prioritare ale Programului de guvernare 2009-2012), 
instituțiile de tineret funcționau pe două niveluri: 

• Nivelul central, reprezentat de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret 
(ANST) – autoritate centrală în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului; 

• Nivelul județean, reprezentat de serviciile deconcentrate ale ANST, respectiv 
direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a 
municipiului București și casele de cultură ale studenților. 

 
Taberele/centrele de agrement ale MECTS erau încadrate în două categorii: 

• De interes național – cele prin care se derulau acțiuni, proiecte, programe de 
interes național; 

• De interes județean sau local – cele care deserveau exclusiv activitățile de 
tabără/agrement la nivelul județelor/localităților. 
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Avându-se în vedere faptul că anumite unități din domeniul tineretului subordonate ANST 
răspundeau în principal nevoilor colectivităților de la nivel județean sau local, precum și 
insuficiența finanțărilor de la bugetul de stat, în condițiile în care sistemul nu permitea 
atragerea de fonduri structurale nerambursabile pentru reabilitarea infrastructurii și 
valorificarea potențialului acestor unități, s-a decis transferul competențelor de 
gestionare a taberelor/centrelor de agrement de nivel și interes județean/local către 
autoritățile administrației publice locale. În acest sens, strategia menționa promovarea 
unui pachet legislativ care să asigure transferul de competențe și resurse de la nivel 
central la nivel local, pentru administrarea instituțiilor de tineret. În fapt, 
implementarea strategiei s-a concretizat în promovarea de hotărâri prin care anumite 
imobile cu destinația de centre de agrement172 au fost trecute din domeniul public al 
statului în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, cu menționarea în 
hotărârile de transmitere a obligației unității administrativ-teritoriale de a menține 
destinația pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea 
de tabere școlare. Întrucât implementarea strategiei de descentralizare a fost parțială, 
Ministerul Tineretului și Sportului/serviciile deconcentrate ale acestuia exercită în 
continuare atribuții legate de organizarea de tabere în centrele de agrement de nivel și 
interes județean/local a căror proprietate nu a fost transferată către unitățile 
administrativ-teritoriale. 
 
Ținând cont de obligația stabilită în sarcina autorităților administrației publice locale 
de a menține destinația de organizare de tabere școlare în centrele de agrement 
transferate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale, se poate considera că și 
acestea sunt implicate în furnizarea serviciului public analizat.  
 

                                            
 

172 Varianta publicată spre consultare de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene a Strategiei Generale de Descentralizare 2015-2016 indică un număr de 26 de centre 
de agrement a căror proprietate a fost transferată către unitățile administrativ-teritoriale. 
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Nivel central
Ministerul Tineretului și Sportului

• Funcția de reglementare

• Organizează în mod direct activități de 

agrement, tabere sociale și tematice pentru 

copii, studenți și tineri

Servicii deconcentrate
Direcții Județene pentru Sport și Tineret

• Utilizează centrele de agrement pentru 

tineret în scopul desfășurării de activități 

recreative, turistice, sportive, de tabere 
pentru copii și tineret

Nivel local
Autorități ale administrației publice de la 

nivelul comunei/orașului/municipiului/
județului

• Organizează  tabere școlare și desfășoară  

activități de turism pentru tineret în centrele 

de agrement transferate în proprietatea 
unităților administrativ-teritoriale

 
 
 

  Serviciul public de sprijinire a tinerilor în domeniul locuirii 

Potrivit prevederilor art. 67 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, guvernul răspunde de aplicarea unitară, pe întreg 
teritoriul țării, a politicii de dezvoltare a construcției de locuințe. Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene elaborează programul de 
dezvoltare a construcției de locuințe, pe baza fundamentării realizate de autoritățile 
administrației publice locale de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sau 
județelor, în conformitate cu documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului. În 
aplicarea acestor prevederi, art. 2 alin. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea 
Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare menționează că inițierea și dezvoltarea programelor de construcții de locuințe 
de către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.) se fac cu avizul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. A.N.L este instituție 
de interes public cu personalitate juridică, de coordonare a unor surse de finanțare în 
domeniul construcției de locuințe, cu autonomie financiară, aflată sub autoritatea 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 
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Spre deosebire de locuințele sociale, care intră în domeniul public al unității 
administrativ-teritoriale în raza teritorială a căreia sunt amplasate, locuințele pentru 
tineri destinate închirierii, fac obiectul proprietății private a statului, în conformitate cu 
prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale 
pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare astfel cum a fost 
modificată prin Legea nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 
pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Aceste locuințe sunt administrate de autoritățile 
administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt localizate, 
care exercită operațiuni specifice unui proprietar în numele statului. Locuințele pentru 
tineri destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de 
A.N.L., se repartizează după criterii stabilite și adoptate de autoritățile administrației 
publice locale care le preiau în administrare, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene, pe baza unor criterii-cadru de acces la 
locuințe și de prioritate în repartizarea locuințelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
Pe baza unei propuneri temeinic justificate, pot fi adaptate la situații concrete criteriile-
cadru de acces la locuințe, dar numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale. 
Criteriile-cadru sunt prevăzute în Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 
 
Autoritățile administrației publice locale răspund de necesitatea și oportunitatea 
realizării locuințelor care se construiesc la solicitarea acestora în cadrul programului la 
nivelul unității administrativ-teritoriale, precum și de paza și conservarea locuințelor 
nerepartizate, până la repartizarea acestora către beneficiari.  
 
Autoritățile implicate în serviciul public de sprijinire a tinerilor în domeniul locuirii sunt 
prezentate în figura următoare: 
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Nivel local
Autorități ale administrației publice de la 

nivelul comunei/orașului/municipiului/
județului

• Răspund de necesitatea și oportunitatea 

realizării locuințelor pentru tineri destinate 

închirierii
• Răspund de asigurarea utilităților și dotărilor 

edilitare pentru construcții

• Administrează locuințele construite, acționând 

ca un proprietar în numele statului
• Gestionează procesul de înregistrare și analiză 

a solicitărilor de locuințe pentru tineri

• Gestionează procesul de repartizare a 

locuințelor, încheierea contractului de 
închiriere, procesul de management al 
sumelor încasate cu titlu de chirie și eventuale 

schimburi de locuințe

• Gestionează procesul de vânzare a locuințelor, 
în condițiile legii

Nivel central
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 

Europene

• Funcția de reglementare pentru programul de 

construcții de locuințe pentru tineri destinate 

închirierii
• Emite avize în condițiile legii, aprobă lista 

investițiilor propuse spre finanțare și asigură 

finanțarea acestora

Nivel central
Agenția Națională pentru Locuințe

• Inițiază și dezvoltă programe de construcție de 

locuințe

• Coordonează sursele de finanțare în domeniul 

construcției de locuințe

• Gestionează elaborarea proiectelor tehnice și 

asigură încheierea contractelor de lucrări și 

managementul execuției acestora

 
 
 
  Serviciul public de informare și consiliere pentru tineri 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2006 privind înființarea centrelor de 
informare și consiliere pentru tineri, art. 3 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 
11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu 
modificările și completările ulterioare și art. 2 alin. (1) lit. n) din Hotărârea Guvernului 
nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi 
tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, 
autoritățile implicate în asigurarea furnizării serviciului public de informare și consiliere 
pentru tineri sunt Ministerul Tineretului și Sportului și Direcțiile Județene pentru 
Sport și Tineret. 
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  Serviciul public de promovare și susținere a activităților de tineret  

Serviciul public de promovare și susținere a activităților de tineret este furnizat de către 

Ministerul Tineretului și Sportului, ca autoritate centrală coordonează și finanțează 

serviciul, însă furnizarea este partajată și/sau delegată către alte instituții, precum  

fundaţiile judeţene pentru tineret, Consiliul interministerial pentru educaţie, cultură, 

cercetare, tineret, sport şi minorităţi, Consiliul Naţional al Tineretului și administraţia 

publică locală. 
 
Temeiul legal de competență este reprezentat de art. 3 din Legea tinerilor nr. 350/2006 
care susține că „autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţile, 

instituţiile şi serviciile publice subordonate acestora au obligaţia să sprijine activitatea 

de tineret şi să asigure cadrul adecvat de desfăşurare a acesteia la nivel naţional şi local, 

în condiţiile legii”. Astfel furnizarea acestui serviciu se face prin intermediul instituţiilor 

publice şi a organizaţiilor de tineret. 
 
 
3.14.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 
 
  Serviciul public de organizare de tabere pentru elevi, tineri și studenți 

Competențele legate de organizarea taberelor pentru elevi, tineri și studenți în taberele 
sau centrele de agrement rămase în proprietatea publică a statului și administrarea 
Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret revin Ministerului Sportului și Tineretului și 
serviciilor sale deconcentrate. Organizarea și desfășurarea activităților de tabără de 
odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului și 
Sportului este reglementată de Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 468/2016 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea și desfășurarea 
activităților de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii 
Ministerului Tineretului și Sportului. Potrivit prevederilor art. 2 din actul normativ, 
Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret organizează activitatea de primire și trimitere 
a copiilor și tinerilor în centrele de agrement/bazele turistice din rețeaua națională.  
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Tipurile de tabere organizate de către Ministerul Tineretului și Sportului și serviciile sale 
deconcentrate sunt următoarele: 

 
 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, dispune în art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 5 că, în gestionarea 
serviciilor furnizate către cetațeni, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și 
în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 
privind tineretul. Totodată, printre atribuțiile Consiliului Județean, art. 91 alin. (5) lit. a) 
pct. 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare indică printre atribuțiile privind gestionarea 
serviciilor publice din subordine pe cea de asigurare a cadrului necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes județean privind tineretul. 
 
Pentru centrele de agrement a căror proprietate a fost transferată din domeniul public al 
statului și administrarea direcțiilor județene pentru sport și tineret în domeniul public al 
unităților administrativ-teritoriale și administrarea acestora, au devenit aplicabile 
prevederile art. 5 pct. 3 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea 
și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 
interes local, care menționează ca activitate specifică serviciilor de administrare a 
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domeniului public și privat „administrarea și exploatarea terenurilor și bazelor 
sportive..., a bazelor de odihnă și agrement din jurul localităților, a campingurilor”. De 
remarcat este faptul că, prin Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, serviciul de administrare a 
domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale a fost eliminat din 
categoria serviciilor comunitare de utilități publice, putând fi preconizate modificări ale 
prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 
modificările și completările ulterioare.  
 
Astfel cum rezultă din Strategia națională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 
2015 – 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru aprobarea 
Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, pentru 
obiectivul specific 2.3 – Îmbunătățirea oportunităților de petrecere a timpului liber de 
către tineri, atât în modalități organizate, cât și în modalități informale se prevede ca 
direcție de acțiune dezvoltarea și creșterea calității rețelei de tabere și campusuri de 
vacanță (alături de alte obiective precum casele de cultură ale studenților, cluburile și 
palatele copiilor, cluburile sportive școlare), inclusiv mai buna utilizare a celor existente 
prin administrare în parteneriat ONGT – autorități ale administrației publice locale – 
autorități ale administrației publice centrale, după caz, sau public-privat. 
Implementarea acestei direcții de acțiune ar putea avea ca rezultat modificări în tipurile 
de competențe legate de organizarea de tabere în cadrul centrelor de agrement de 
interes județean/local.173  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

173 Pe de altă parte, Strategia Generală de Descentralizare 2015-2016 publicată spre consultare de către 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene menționează transferul 
competențelor legate de centrele de agrement la nivelul județelor sau a municipiului București.  
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Atribuțiile principale ale autorităților implicate în furnizarea serviciului sunt 
următoarele: 
 

 

 

 
 
 
  Serviciul public de sprijinire a tinerilor în domeniul locuirii 

În conformitate cu prevederile art. 24 lit. b) din Legea-cadru a descentralizării nr. 
195/2006, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice 
de la nivelul comunelor și orașelor exercită competențe partajate cu autoritățile 
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administrației publice centrale în ceea ce privește construirea de locuințe pentru tineret. 
Aceleași competențe partajate sunt exercitate și de autoritățile administrației publice de 
la nivelul județelor, astfel cum rezultă din prevederile Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare (competențe care nu sunt menționate în mod expres în Legea-
cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare).  
 
Autoritățile administrației publice locale înregistrează și analizează solicitările de 
locuințe pentru tineri, desemnând o comisie socială în acest scop. În vederea stabilirii 
listei de priorități, autoritățile locale stabilesc criteriile de acces la locuință și privind 
ordinea de prioritate, pe baza criteriilor-cadru incluse în Anexa nr. 11 la Legea nr. 
152/1998. Consiliile Locale/Județene au responsabilitatea fundamentării necesității și 
oportunității investițiilor, prin intermediul unor studii de prefezabilitate. De la nivel 
local, inventarele cu propuneri de investiții sunt transmise către A.N.L. și centralizate de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.  
 
Agenția Națională pentru Locuințe elaborează lista cuprinzând locuințele propuse a fi 
finanțate în anul următor, iar Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene aprobă această listă. Ulterior aprobării finanțării și a studiilor de 
fezabilitate, A.N.L. derulează procedurile de achiziție publică pentru contractele de 
servicii de proiectare (în situația în care nu au fost puse la dispoziție de către autoritățile 
administrației publice locale și avizate în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene) și pentru contractele de lucrări. A.N.L. 
asigură serviciile de dirigenție de șantier, recepția la terminarea lucrărilor și punerea în 
funcțiune a obiectivelor. Corelat cu programul de execuție, autoritățile administrației 
publice locale asigură utilitățile și dotările utilitare necesare obiectivului de investiție. 
După recepția la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune, acestea preiau prin 
protocol încheiat cu A.N.L. în administrare locuințele construite.  
 
Autoritățile administrației publice locale asigură administrarea locuințelor conform 
prevederilor legale aplicabile locuințelor din fondul locativ de stat. Anual,  acestea 
stabilesc chiria aferentă locuințelor pentru tineri și asigură managementul sumelor 
încasate. Totodată, autoritățile administrației publice locale gestionează eventuale 
schimburi de locuințe și procesul de vânzare-cumpărare a locuințelor în condițiile legii.  
 
Principalele atribuții ale autorităților administrației publice implicate în furnizarea 
serviciului public de sprijinire a tinerilor în domeniul locuirii sunt următoarele: 
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  Serviciul public de informare și consiliere pentru tineri 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 333/2006 privind înființarea centrelor 
de informare și consiliere pentru tineri activitățile de informare, consiliere și 
consultanță acordată tinerilor în domenii de interes specifice se desfășoară în cadrul unor 
centre de informare și consiliere înființate în subordinea Direcțiilor Județene pentru 
Sport și Tineret.  
 
Din Documentul de politică publică privind administrarea serviciilor pentru tineri de 
către Ministerul Tineretului și Sportului și alte structuri publice sau private sub 
monitorizarea ministerului174 rezultă că în anul 2016, în cadrul Direcțiilor Județene 
pentru Sport și Tineret funcționau 35 de centre de tineret, care au implementat 
activități de tineret de tip „centre-based” sau „outreach”. Alături de centrele de tineret 
din subordinea DJST funcționează centre administrate de organizații nonguvernamentale 
pentru care, în lipsa unor standarde și a unui proces de acreditare, nu este posibilă 
monitorizarea serviciilor de către Ministerul Tineretului și Sportului și asigurarea calității 
serviciilor oferite.  
 
Principalele atribuții ale Ministerului Tineretului și Sportului și ale serviciilor 
deconcentrate ale acestuia în legătură cu prestarea serviciului public de informare și 
consiliere pentru tineri sunt următoarele: 
 

 

                                            
 

174 Disponibil la http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/12/Politica-publica-servicii-pentru-tineret.pdf 
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În eventualitatea adoptării modificărilor propuse prin proiectul de lege de modificare a 
Legii tinerilor nr. 350/2006 și a propunerilor de politici publice în domeniu promovate 
recent de Ministerul Tineretului și Sportului, pot fi anticipate schimbări în ceea ce 
privește aria de cuprindere a serviciului și modul de furnizare.  
 
 
  Serviciul public de promovare și susținere a activităților de tineret  

Actele normative care reglementează atribuțiile și competențele furnizorilor serviciului 
public de promovare și susținere a activităților de tineret se regăsesc în legi ce vizează 

tineretul și activitățile specifice, iar pe de altă parte în hotărâri de guvern care stabilesc 
regulamentele și metodologia de aplicare a legilor. Astfel identificăm, ca bază legală, 

Legea tinerilor nr. 350/2006, Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de 

voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare, Legea 351/2006 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Tineretului din 

România, Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru 

tineret şi a municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea 

Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, 
Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul 

politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, Hotărârea Guvernului nr. 886/2010 

privind aprobarea Strategiei de descentralizare a activităţilor din domeniul tineretului 
și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu 

modificările și completările ulterioare.  
 
Legislația prevede un tip de competență partajată în furnizarea acestui serviciu. 

Autoritățile publice implicate sunt Ministerul Tineretului și Sportului în parteneriat cu 

administrația publică locală. Ministerul funcționează prin direcțiile deconcentrate. Alte 
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instituţii implicate sunt organizaţiile de tineret, Fundaţiile judeţene pentru tineret, 

Consiliul interministerial pentru educaţie, cultură, cercetare, tineret, sport şi minorităţi, 

Consiliul Naţional al Tineretului.  
 
Conform art. 11 din Legea tinerilor nr. 350/2006, organizaţiile neguvernamentale de 

tineret sunt persoanele juridice de drept privat şi fără scop patrimonial, care 

funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii: 
a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea 

acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor; 
b) cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri. 

 
Ministerul Tineretului şi Sportului 

Atribuțiile acestei instituții furnizoare se regăsesc în Legea tinerilor nr. 350/2006. 
 
Consiliul Național al Tinerilor 

Art. 15 alin. (3) din Legea tinerilor nr. 350/2006 definește această instituție ca fiind 

forul naţional și principalul partener neguvernamental în raport cu autorităţile şi 

instituţiile administraţiei publice centrale abilitate în domeniul politicii de tineret.175  
 
Legea nr. 351/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional 

al Tineretului din România, stabilește obiectivele și atribuțiile aceste organizații prin 

art. 4, astfel are obligația să reprezinte interesele membrilor săi în relaţiile cu instituţiile 

publice cu responsabilităţi în problematica tineretului, precum şi în cele cu alte structuri 

naţionale sau internaţionale, să colaboreze cu autoritatea guvernamentală în domeniu 
pentru realizarea obiectivelor de interes naţional, să sprijine programele şi proiectele 

structurilor asociative neguvernamentale de tineret sau pentru tineret şi să deruleze 

programe şi proiecte proprii în folosul tineretului, să sprijine dezvoltarea şi consolidarea 

                                            
 

175 Art. 15, alin. (3) din Legea nr. 350/2006 
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fenomenului asociativ din România, să contribuie la elaborarea şi implementarea politicii 

naţionale în domeniul tineretului, să contribuie la identificarea şi soluţionarea 

problemelor specifice de interes naţional pentru cei tineri și să promoveze politici de 

recunoaştere a importanţei rolului şi locului tinerei generaţii în cadrul societăţii.176 
 
Fundaţiile judeţene pentru tineret 

Atribuțiile fundațiilor județene sunt înscrise în art. 3 al Legii nr. 146/2002 privind 

regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, cu 

modificările și completările ulterioare, astfel au ca scop elaborarea, organizarea şi 

finanţarea de programe specifice şi instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul 

tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti, iar pentru 

realizarea acestor obiective au capacitea de a administra patrimoniul propriu şi resursele 

de care dispun, în condiţiile legii, în folosul tinerilor şi al structurilor de tineret 
interesate din unitatea administrativ-teritorială respectivă.177 

 
Administraţia publică locală 

Atribuțiile administrațiilor publice locale sunt prevăzute în Legea tinerilor nr. 350/2006 
și Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 

municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Prin urmare, la fel ca și celelalte organizații/instituții amintite în calitate de furnizori ai 

serviciului, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţile, instituţiile şi 

serviciile publice subordonate acestora au obligaţia să sprijine activitatea de tineret şi să 

asigure cadrul adecvat de desfăşurare a acesteia la nivel naţional şi local.178 Aceste 
autorități publice locale/județene au obligația de a constitui anual, în cadrul bugetelor 
proprii, Fondul destinat activităţilor de tineret179.180 Art. 10 al Legii nr. 146/2002 privind 

                                            
 

176 Art. 4, alin. (2), lit. a)-g) din Legea 351/2006 
177 Art. 3, alin. (1),(2) din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret 
şi a municipiului Bucureşti 
178 Art. 3 din Legea 350/2006 
179 conform Art. 28, alin. (2) din Legea 350/2006, Fondul destinat activităților de tineret se utilizează 
pentru finanţarea activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi pentru 
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regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, cu 

modificările și completările ulterioare prevede formula constitutivă a 

consiliilor/funațiilor județene pentru tineret și regulamentul de alegere al acestora. 
 
Autoritățile administrației publice locale și județene judeţene mai au obligația de a 

asigură cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea 
deciziilor din domeniul tineretului. Așadar în toate problemele ce vizează tineretul, 

consiliile locale ale comunelor şi oraşelor au obligaţia de a organiza proceduri de 

consultare cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la 

nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale, valabil și în cazul consiliilor locale ale 

municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliilor judeţene.181 
 
 
3.14.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice din domeniul tineretului 
 
  Serviciul public de organizare de tabere pentru elevi, tineri și studenți 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind 
organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a 
Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, cheltuielile curente și de 
capital ale Direcțiilor județene pentru sport și tineret/ale Direcției pentru Sport și 
Tineret a Municipiului București se finanțează astfel: 
 

                                                                                                                                                  
 

tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundaţiilor 
judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale 
de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective. 
180 Art. 28, alin. (1) din Legea 350/2006 
181 Art. 10, alin. (1),(2),(3) din Legea nr. 350/2006 
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Potrivit art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările 
ulterioare, finanțarea acțiunilor de tineret se poate face din veniturile realizate prin 
derularea de programe și acțiuni specifice, din donații și sponsorizări, precum și din 
fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop.  
 
Conform art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care activitățile/serviciile 
de administrare a domeniului public și privat sunt de natură economică, acestea se 
autofinanțeaza, iar dacă sunt de natură instituțional-administrativă sau socială, sunt 
finanțate prin alocații bugetare din bugetele locale.  
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  Serviciul public de sprijinire a tinerilor în domeniul locuirii 

A.N.L. realizează fundamentarea alocațiilor bugetare necesare, prin Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, care este 
ordonatorul principal de credite. Alocațiile de la bugetul de stat pentru constituirea 
resurselor A.N.L. se cuprind în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene.  
 
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea 
Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare în structura cheltuielilor de investiții privind construcțiile de locuințe pentru 
tineri este cuprinsă o cotă de 5% care se constituie în venituri ale A.N.L., destinate, 
printre altele, acoperirii cheltuielilor efectuate pentru realizarea montajului financiar 
necesar, contractarea serviciilor de proiectare și contractarea și urmărirea lucrărilor de 
execuție.  
 
Potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (10) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției 
Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru atragerea de resurse financiare suplimentare, precum și pentru asigurarea 
terenurilor viabilizate, destinate construirii de locuințe, persoanele juridice cu activități 
în construirea de locuințe, de drumuri, în domeniul investițiilor imobiliare, în domeniul 
serviciilor comunitare de utilități publice, precum și al celor de alimentare cu gaze și 
energie electrică pot participa alături de A.N.L. și/sau autoritățile publice locale la 
finanțarea și derularea unor proiecte pentru dezvoltarea zonelor de locuit, pe bază de 
contracte. Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, A.N.L. încheie 
contracte cu autoritățile administrației publice locale prin bugetul cărora se aprobă 
programul de investiții publice pentru realizarea de utilități și dotări tehnico-edilitare.   
 
În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (7^2), suma reprezentând recuperarea 
investiției din cuantumul total al chiriei se virează lunar de către autoritățile 
administrației publice locale către A.N.L., fiind utilizată numai pentru finanțarea 
construcției de locuințe. De asemenea, sumele obținute din vânzarea locuințelor se 
virează de către autoritățile administrației publice locale, prin bugetul propriu, către 
A.N.L. 
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Autoritățile administrației publice locale asigură resursele necesare pazei și conservării 
imobilelor preluate până la repartizarea către beneficiari, precum și orice cheltuieli 
legate de remedieri la locuințele nerepartizate.  
 

  Serviciul public de informare și consiliere pentru tineri 

Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 333/2006 privind înființarea centrelor de 
informare și consiliere pentru tineret, fondurile necesare înființării, dotării și 
funcționării centrelor de informare și consiliere pentru tineri se asigură din bugetul 
Ministerului Tineretului și Sportului.  
 
 
  Serviciul public de promovare și susținere a activităților de tineret  

Finanțarea se face prin bugetul se stat și bugetul local, prin Ministerul Tineretului și 

Sportului și autoritățile administrației publice locale. 
 
Art.7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 351/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional al Tineretului din România, reprezintă temeiul legal de 

finanțare și prevede că fondurile necesare funcţionării C.N.T.R se prevăd anual, distinct, 
prin legea bugetului de stat, la titlul "Transferuri", pe baza proiectului de buget înaintat 
de acesta, iar alte surse de finanţare pot proveni din donaţii, legate, sponsorizări, 

subvenţii de la autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, precum 

şi din venituri realizate din activităţi proprii sau din colaborări, desfăşurate conform 

legii.182 Organizaţiile de tineret sunt finanţate conform Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare183. 
 

                                            
 

182 Art. 7, alin. (1) din Legea nr. 351/2006 
183 Art. 3, alin. 2 din HG 11/2013: Finanţarea acţiunilor de tineret se poate face din veniturile realizate 
prin derularea de programe şi acţiuni specifice, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din fondurile alocate 
de la bugetul de stat în acest scop, potrivit reglementărilor legale în vigoare. 
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3.14.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 
 
  Serviciul public de gestionare a taberelor/centrelor de agrement de nivel şi 

interes judeţean/local 

Potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările 
ulterioare, Ministerul Tineretului și Sportului fundamentează și propune Guvernului 
politicile în domeniul tineretului, asigură administrarea bunurilor proprietate publică sau 
privată a statului încredințate pentru desfășurarea activității în domeniul tineretului și 
colaborează cu celelalte ministere și organe ale administrației publice centrale și cu 
autoritățile administrației publice locale.  
 
Astfel cum rezultă din prevederile hotărîrilor de transfer al proprietății asupra centrelor 
de agrement184 ministerul are obligația de a verifica și controla periodic modul de 
folosire a imobilelor transmise unității administrativ-teritoriale în conformitate cu 
destinația acestora. În situația în care imobilele transmise nu sunt folosite în 
conformitate cu destinația acestora, imobilele revin de drept în domeniul public al 
statului.  
 
 
  Serviciul public de sprijinire a tinerilor în domeniul locuirii 

Principalele aspecte legate de modul de relaționare între autoritățile administrației 
publice locale și centrale sunt prezentate în următoarea figură: 
 

                                            
 

184 De exemplu, art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 629/2011 privind transmiterea unor imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - 
Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea în 
domeniul public al oraşului Ocnele Mari şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari. 
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Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii
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locuințelor propuse 
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acces și prioritizare
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către A.N.L.
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folosință gratuită 

terenul, viabilizat 
până la limita 

exterioară a 

perimetrului 

Analizează și 

aprobă alocațiile 

bugetare

Analizează în 

Consiliul de 
administrație 

solicitările primite

Achiziționează 

studii de 
fezabilitate

Încheie contracte 
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locale conform 
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nr. 962/1998
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proiectare
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contracte de 
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Asigură dirigenția 

de șantier

Asigură utilitățile 

și dotările 
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investiție
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Virează alocații 

bugetare în contul 
prevăzut de lege
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tineri

Încheie protocol 
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Repartizează și 

administrează 

locuințele 

preluate

Gestionează 

contractele de 
închiriere și sumele 

provenite din chirii 

Vinde locuințele 

chiriașilor în 

condițiile legii și 

virează către A.N.L. 
sumele obținute din 

vânzare

 
 
 
  Serviciul public de informare și consiliere pentru tineri 

În conformitate cu dispozițiile art. 5 din Legea nr. 333/2006 privind înființarea centrelor 
de informare și consiliere pentru tineri, autoritățile administrației publice locale pun la 
dispoziția centrelor de informare și consiliere pentru tineri spații adecvate desfășurării 
activității. Totodată, art. 10 din același act normativ menționează derularea de 
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programe proprii de către centrele de informare și consiliere pentru tineri, specifice 
zonei în care funcționează, în colaborare cu instituțiile administrației publice locale.  
 
 
  Serviciul public de promovare și susținere a activităților de tineret 

Ministerul Tineretului şi Sportului este autoritatea centrală care elaborează politicile 
guvernamentale în domeniul tineretului, finanţează şi coordonează aplicarea acestora 
(art. 5 din Legea tinerilor nr. 350/2006).  
 
Competenţele sunt partajate cu autorităţile locale. Astfel, conform art. 3 din Legea 
tinerilor nr. 350/2006, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să sprijine 
activitatea de tineret şi să asigure cadrul adecvat de desfăşurare a acesteia la nivel local. 
Conform art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006, autorităţile administraţiei publice 
locale constitue fondul destinat activităţilor de tineret. Autorităţile publice locale au 
competenţe în privinţa numirii membrilor în conducerea fundaţiilor judeţene pentru 
tineret. 
 
 

3.15. Domeniul de servicii publice: Cultură 
 
În cadrul analizei au fost definite 11 servicii publice după cum urmează: 

1. Serviciul public de protejare a patrimoniului tehnic și industrial 
2. Serviciul public de protejare a muzeelor și colecțiilor publice 
3. Serviciul public de protejare a patrimoniului cultural imaterial 
4. Serviciul public de reprezentare, promovare și protejare cultură şi civilizaţie 

naţională în ţară şi în străinătate 
5. Serviciul public de gestionare a așezămintelor culturale şi a instituţiilor de 

spectacole sau concerte 
6. Serviciul public de gestionare a bibliotecilor 
7. Serviciul public de gestionare a cinematografiei 
8. Serviciul public de protejare a patrimoniului cultural naţional mobil 
9. Serviciul public de recunoaştere a cultelor 
10. Serviciul public de gestionare a mormintelor şi operelor comemorative de 

război 
11. Serviciul public de protejare a monumentelor istorice 
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Domeniul: Cultură 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de protejare 
a patrimoniului tehnic și 
industrial 

x x x 

2. Serviciul public de protejare 
a muzeelor și colecțiilor 
publice 

x x x 

3. Serviciul public de protejare 
a patrimoniului cultural 
imaterial 

  x 

4. Serviciul public de 
reprezentare, promovare și 
protejare cultură şi 
civilizaţie naţională în ţară şi 
în străinătate 

  x 

5. Serviciul public de 
gestionare a așezămintelor 
culturale şi a instituţiilor de 
spectacole sau concerte 

x x x 

6. Serviciul public de 
gestionare a bibliotecilor 

x x x 

7. Serviciul public de 
gestionare a cinematografiei 

  x 

8. Serviciul public de protejare 
a patrimoniului cultural 
naţional mobil 

x x x 

9. Serviciul public de x  x 
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recunoaştere a cultelor 
10. Serviciul public de 

gestionare a mormintelor şi 
operelor comemorative de 
război 

x x x 

11. Serviciul public de protejare 
a monumentelor istorice 

x x x 

 
 
3.15.1. Autorităţi implicate în furnizarea/prestarea serviciilor publice de cultură 
 
  Serviciul public de protejare a patrimoniului tehnic și industrial 

Serviciul public este asigurat de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 
prinInstitutul Naţional al Patrimoniului 185 - instituție subordonată, și prin colaborarea 
acestuia cu Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor186 și Comisia Naţională a 
Monumentelor Istorice187. De asemenea, patrimoniul tehnic și industrial este protejat și 

                                            
 

185 Oficiul Național al Monumentelor Istorice este o instituție publică, cu personalitate juridică, aflată în 
subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, conform art. 28, alin. 1 din Legea nr. 422/2001. 
186 Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor este organismul științific de specialitate, fără personalitate 
juridică, cu rol consultativ și de avizare în domeniul patrimoniului cultural mobil, care funcționează pe 
lângă Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, conform art. 53 Legii nr. 182/2000. Comisia propune 
avizarea metodologiilor, normativelor și măsurilor tehnico-științifice din domeniul patrimoniului cultural 
mobil, precum și strategiile aferente. Totodată, ea  evaluează rapoartele de expertiză și hotărăște asupra 
clasării bunurilor culturale mobile, inclusiv a celor aflate în biblioteci, avizează funcționarea operatorilor 
economici care comercializează sau organizează licitații cu bunuri culturale mobile, dar îndeplinește și alte 
atribuții date în competența sa, potrivit legii. Atribuțiile sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și 
Funcționare al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale și OG 43/2000 cu completările ulterioare. 
187 Comisia Națională a Monumentelor Istorice este un organism științific de specialitate, fără personalitate 
juridică, cu rol deliberativ în domeniul protejării monumentelor istorice, care funcționează pe lângă 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Comisia propune avizarea metodologiilor, normativelor și 
măsurilor tehnico-științifice din domeniul protejării monumentelor istorice, precum și strategiile aferente. 
Totodată, ea formulează priorități privind lucrările și măsurile necesare pentru asigurarea protejării 
monumentelor istorice, indiferent de situația lor juridică și de sursa de finanțare, avizează Lista 
Monumentelor Istorice întocmită de Institutul Național al Patrimoniului, propune monumente pentru a fi 
incluse în Lista patrimoniului cultural și natural mondial, precum și Lista patrimoniului cultural mondial în 
pericol, elaborate de UNESCO, aprobă sigla monumentelor istorice, propune clasarea, declasarea, 
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de către autorităţile administraţiei publice, Consiliile locale, Primărie, Consiliile 
judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Serviciile publice deconcentrate 
ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 
 
 
  Serviciul public de protejare a muzeelor și colecțiilor publice  

Acest serviciu public este asigurat de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, 
prin serviciile deconcentrate ale acestuia – direcțiile pentru cultură județene și, 
deopotrivă, de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor si de autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
Conform art. 6 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, Statul, prin 
autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice 
locale, protejează muzeele, colecţiile publice şi colecţiile private accesibile publicului, 
garantează libera lor funcţionare şi dezvoltare şi poate acorda proprietarilor şi titularilor 
de alte drepturi reale sprijin financiar şi logistic. 
 
 
  Serviciul public de protejare a patrimoniului cultural imaterial 

Conform art. 13 din Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural 
imaterial, Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, 
structură fără personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Identității 
Naționale, are atribuţiile de coordonare a activităţilor de protejare şi promovare a 
patrimoniului cultural imaterial. De asemenea, patrimoniul cultural imaterial este 
protejat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale și prin Institutul Național al 
Patrimoniului (a fost comasat prin absorbție cu Centru Național pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale188). Creatorii, interpreţii populari şi meşteşugarii 
tradiţionali, păstrători şi/sau transmiţători ai elementelor patrimoniului cultural 

                                                                                                                                                  
 

neclasarea sau nedeclasarea și schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice, dar îndeplinește și 
alte atribuții date în competența sa, potrivit legii. 
188 Art. 3 din O.U.G. nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea 
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 
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imaterial, se pot asocia în vederea adoptării mărcii tradiţionale distinctive189. Alte 
instituţii: Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brailoiu” al Academiei Romane. 
 
 
  Serviciul public de reprezentare, promovare şi protejare cultură şi civilizaţie 

naţională în ţară şi în străinătate 

Acest serviciu public este gestionat de Institutului cultural român190, Academia 
Română191 și Ministerului Afacerilor Externe192, inclusiv prin intermediul institutele 
culturale româneşti din străinătate, care sunt subordonate acestora. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a așezămintelor culturale şi a instituţiilor de 

spectacole sau concerte 

Serviciul public este prestat de către așezămintele culturale, care desfăşoară activităţi în 
domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii 
culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la 
informaţie și, deopotrivă, de către instituțiile de spectacole sau concerte, care se 
înfiinţează, se organizează şi funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei 
publice centrale sau locale. Conform art. 2, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 
118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, cu modificările și completările ulterioare, aşezăminte culturale pot fi: 
căminele culturale, casele de cultură, universităţile populare, şcolile populare de arte şi 
meserii, centrele culturale, formaţiile sau ansamblurile profesioniste pentru promovarea 
culturii tradiţionale, centrele zonale pentru educaţia adulţilor, centrele pentru 
conservarea şi promovarea culturii tradiţionale şi altele asemenea. 
 
Serviciul public mai este prestat şi de către instituţiile şi companiile de spectacole sau 
concerte. Conform art. 3, lit. a din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile 
şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

                                            
 

189 Art. 8 din Legea nr. 26/2008. 
190 Art. 2 din Legea nr. 356/2003. 
191 Art. 3 lit. h din Legea nr. 356/2003. 
192 Art. 16 din Legea nr. 356/2003. 
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impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, producţiile artistice sunt 
definite ca spectacole sau concerte înfăţişate direct publicului de către artişti interpreţi 
şi/sau executanţi şi pot fi: spectacole dramatice, coregrafice, de operă, operetă, 
folclorice, de revistă, cabaret, de circ, de păpuşi şi/sau marionete, de teatru 
instrumental, respectiv concerte de muzică academică, simfonică, vocal-simfonică, 
camerală, corală, folclorică, electronică. 
 

  Serviciul public de gestionare a bibliotecilor 

Serviciul public de gestionare a bibliotecilor este prestat de Comisia Naţională a 
Bibliotecilor şi de sistemul naţional de biblioteci.  
 
Comisia Naţională a Bibliotecilor este autoritatea ştiinţifică naţională pentru bibliotecile 
de drept public, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naționale şi a Ministerului 
Culturii şi Identității Naționale (art. 59 din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu 
modificările și completările ulterioare). 
 
Conform art. 2, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu 
modificările și completările ulterioare, bibliotecile de drept public se înfiinţează şi se 
organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor 
autorităţi ori instituţii publice şi funcţionează potrivit regulamentelor proprii aprobate de 
aceste autorităţi sau instituţii, iar bibliotecile de drept privat se înfiinţează, se 
organizează şi funcţionează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor 
fizice.  
 
Conform art. 10 din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și 
completările ulterioare, sistemul naţional de biblioteci cuprinde:  

• Biblioteca Naţională a României - bibliotecă de drept public cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale (art. 11 din 
Legea nr. 334/2002); 

• Biblioteca Academiei Române - bibliotecă de drept public cu personalitate juridică 
şi statut de bibliotecă naţională, care funcţionează în subordinea Academiei 
Române (art. 15 din Legea nr. 334/2002); 

• biblioteci universitare - biblioteci de drept public sau de drept privat, care au ca 
utilizatori principali studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii din instituţiile de 
învăţământ superior (art. 17 din Legea nr. 334/2002);  
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• bibliotecile centrale universitare - biblioteci de drept public, de importanţă 
naţională, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării; 

• bibliotecile instituţiilor de învăţământ superior de stat sau privat - subordonate 
senatelor acestor; 

• biblioteci specializate – biblioteci înfiinţate sau organizate de instituţiile 
academice şi de cercetare, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 
instituţiile publice, unităţile militare, agenţii economici şi celelalte persoane 
juridice de drept public sau privat (art. 20 din Legea nr. 334/2002);  

• biblioteci publice - biblioteci de drept public sau privat, destinate tuturor 
membrilor unei comunităţi locale ori zonale (art. 22 şi 33 din Legea nr. 334/2002), 
şi anume: 

 Biblioteca Metropolitană Bucureşti - bibliotecă de drept public cu 
personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti; 
 bibliotecile judeţene - biblioteci de drept public cu personalitate juridică 
care funcţionează în toate municipiile reşedinţă de judeţ, în subordinea 
consiliilor judeţene; 
 bibliotecile municipale şi orăşeneşti - biblioteci de drept public, cu 
personalitate juridică, în subordinea consiliilor locale; 
 bibliotecile comunale - se organizează şi funcţionează în toate centrele de 
comună, în subordinea consiliilor locale. 

• biblioteci şcolare (art. 36 din Legea nr. 334/2002) 
 bibliotecile caselor corpului didactic -  biblioteci de drept public fără 
personalitate juridică; 
 bibliotecile şcolare - biblioteci de drept public sau de drept privat, care 
funcţionează în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal, 
postliceal şi profesional, precum şi în cadrul altor structuri şcolare. 

 
 

  Serviciul public de gestionare a cinematografiei 

Serviciul public este prestat de către următoarele instituţii: 
• Centrul Naţional al Cinematografiei, organ de specialitate al administraţiei publice 

centrale în domeniul cinematografiei, instituţie publică de interes naţional, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale 
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(art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu 
modificările și completările ulterioare). 

• Arhiva Naţională de Filme, instituţie publică de cultură de importanţă naţională, 
cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
(art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu 
modificările și completările ulterioare). Conform prevederilor art. VI din OUG 
91/2016 până la aprobarea actelor normative specifice, ANF funcționează în 
subordinea CNC. 

• Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat (art. 64-66 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările 
ulterioare):  

 Studioul Cinematografic «Sahia Film» - S.A., 
 Studioul Cinematografic «Animafilm» - S.A., 
 Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film»,  
aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 
 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru 

modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 

privind cinematografia s-a stabilit că „sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, 

împreună cu terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa 

Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările 

ulterioare, pot fi trecute din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei 

Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «Româniafilm» în domeniul public al 

unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea autorităţilor publice locale, prin 

hotărâre a Guvernului, cu obligaţia păstrării obiectului de activitate prevăzut în 

hotărâre” (art. II din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008). În preambul, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 a fost justificată de utilizarea 

respectivelor spaţii ca sedii ale unor instituţii de spectacole şi concerte, cinematografe 

ori aşezăminte culturale, şi de asigurarea resurselor financiare necesare bunei 
administrări a acestor imobile de către consiliile locale sau judeţene. 

Prin Legea nr. 303 /2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind 

cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea 
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Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, art. II din ordonanţă a fost 

modificat în sensul că „la data intrării în vigoare a prezentei legi, sălile şi grădinile de 

spectacol cinematografic, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 

privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului şi în 

administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film», 

împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unităţilor 

administrativ-teritoriale locale, comunale, orăşeneşti, municipale şi al sectoarelor 

municipiului Bucureşti, după caz, şi în administrarea consiliilor locale respective”. 

Această prevedere legislativă a produs efecte juridice până în anul 2011, timp în care 107 

cinematografe au fost predate autorităţilor administraţiei publice locale.  

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei 

juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile 
unele prevederi legale anterioare au fost abrogate sau şi-au încetat aplicabilitatea. 
Astfel, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011, „începând cu data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu mai pot fi încheiate protocoale 

între primarul unităţii administrativ-teritoriale beneficiare şi reprezentantul mandatat 

de către conducerea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor 

"Româniafilm” (art. 1, alin. 1).  

Printr-o serie de decizii succesive ale Curţii Constituţionale, prevederile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi 

grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile au fost declarate 
neconstituţionale: 

• Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 980/2012; 
• Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 981/2012; 
• Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 19/2013. 

 
În final, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 a fost respinsă prin Legea nr. 

105/2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind 

reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, 

precum şi a altor imobile. 
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În urma acestui proces legislativ sinuos au rămas in vigoare prevederile privind transferul 

de competenţe către autorităţile administraţiei publice locale. Astfel, conform art. II din 
Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind 

cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei 

publice locale au următoarele obligaţii: 

• Odată cu transferul imobilelor, consiliile locale vor prelua de la Regia Autonomă 
de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film» personalul aferent (art. II, 
pct. 3 din Legea nr. 328/2006); 

• Pentru realizarea interesului public general privind accesul la cultură, autorităţile 
administraţiei publice locale sunt obligate să asigure, pentru o perioadă de 
minimum 15 ani, difuzarea cel puţin o dată pe săptămână de film cinematografic 
(art. II, pct. 6 din Legea nr. 328/2006); 

• Consiliile locale sunt obligate ca în termen de maximum 4 ani să asigure prin 
investiţiile necesare reabilitarea, dotarea şi modernizarea sălilor şi grădinilor de 
spectacol cinematografic preluate (art. II, pct. 7 din Legea nr. 328/2006); 

• În cazul sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic care la data preluării fac 
obiectul unui contract de închiriere ce prevede în mod expres obligativitatea 
difuzării de film cinematografic, autorităţile administraţiei publice locale pot 
iniţia procedura de privatizare în favoarea contractantului (art. II, pct. 11 din 
Legea nr. 328/2006); 

• Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei: 

✓ Art. II, alin. (1) prevede că în situaţia sălilor şi grădinilor de spectacol 

cinematografic nepreluate conform prevederilor art. II din Legea nr. 
328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind 
cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare, preluarea 

acestora se poate face prin încheierea unui protocol între reprezentantul 
unităţii administrativ-teritoriale şi reprezentantul Regiei Autonome de 

Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film", în termen de 6 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în urma notificării 

adresate de către unitatea administrativ-teritorială Regiei Autonome de 

Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film". 

../AppData/Roaming/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp592946/00094894.htm
../AppData/Roaming/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp592946/00085244.htm
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✓ Art. II, alin. (1) prevede că în situaţia în care în termen de 10 zile de la 

transmiterea notificării menţionate la art. II alin. (1) nu este desemnat 
reprezentantul Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor 

"România-Film" sau nu este semnat protocolul, încheierea acestuia se face 
de către reprezentantul Ministerului Culturii în Consiliul de administraţie al 

Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film", 
mandatat în acest sens de către Ministerul Culturii. 

✓ Art. III prevede că la articolul II din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 27 iulie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, punctul 6 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: "6. Pentru realizarea interesului public general privind 

accesul la cultură, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să 

asigure, pentru o perioadă de minimum 15 ani, difuzarea cel puţin o dată pe 

săptămână de film cinematografic - cu prioritate a acelor producţii 

cinematografice realizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare." 

✓ Art. IV prevede la alin. (1) că în situaţia în care autorităţile administraţiei 

publice locale, până la data prezentei ordonanţe de urgenţă, nu şi-au 
îndeplinit obligaţiile privind reabilitarea, dotarea şi modernizarea sălilor şi 

grădinilor de spectacol cinematografic de la momentul preluării pe bază de 

protocol, încheiat în condiţiile art. II din Legea nr. 328/2006 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu 
modificările şi completările ulterioare, pot îndeplini aceste obligaţii, dar nu 

mai târziu de 1 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor legislaţiei 

naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat. Alineatul (2) 

prevede că în cazul neîndeplinirii obligaţiilor în termenul prevăzut la alin. 

(1), devin incidente prevederile art. II pct. 8 din Legea nr. 328/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

../AppData/Roaming/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp592946/00094894.htm
../AppData/Roaming/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp592946/00085244.htm
../AppData/Roaming/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp592946/00085244.htm
../AppData/Roaming/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp592946/00094894.htm
../AppData/Roaming/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp592946/00094894.htm
../AppData/Roaming/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp592946/00085244.htm
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  Serviciul public de protejare a patrimoniului cultural naţional mobil 

De serviciul public de protejare a patrimoniului cultural naţional mobil este 
responsabil Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale193 şi Comisia Naţională a Muzeelor şi 
Colecţiilor care coordonează activităţile specifice din domeniul patrimoniului cultural 
naţional mobil, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale, Institutul Naţional al Patrimoniului.194 Ministerul Afacerilor Interne prin 
structurile abilitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, răspunde de 
prevenirea, descoperirea şi urmărirea faptelor ilegale la regimul bunurilor care fac parte 
din patrimoniul cultural naţional mobil.195 De asemenea, Ministerul Finanţelor Publice 
prin structurile specializate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
răspunde de acţiunile privind prevenirea şi combaterea traficului ilegal cu bunuri 
culturale mobile.196 
 
 
  Serviciul public de recunoaştere a cultelor 

Serviciul public de recunoaştere a cultelor se desfășoară prin intermediul Secretariatul 
de Stat pentru Culte care se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în 
coordonarea prim-ministrului care are printre atribuții și asigurarea relaţiilor statului cu 
toate cultele  (recunoscute de stat) şi asociaţiile religioase din România, precum și 
propunerea de recunoaștere a cultelor (la solicitarea asociațiilor religioase) care se 
înaintează Guvernului. 
 
 

                                            
 

193 Art. 6 alin. (3) din Legea nr. 182/2000: „Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale reprezintă statul 
român în relaţiile interne şi internaţionale care au ca obiect patrimoniul cultural naţional mobil.” 
194 Art. 15 din Legea nr. 182/2000. 
195 Art. 96 și art. 98 din Legea nr. 182/2000. 
196 Art. Art. 97 din Legea nr. 182/2000. 
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  Serviciul public de gestionare a mormintelor şi operelor comemorative de 
război 

Serviciul public de gestionare a mormintelor şi operelor comemorative de război este 
asigurat de Ministerul Apărării Naţionale197, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor198, 
Ministerul Afacerilor Externe – prin intermediul reprezentanţelor diplomatice sau oficiilor 
consulare199, Ministerul Afacerilor Interne200 și Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale201. 
 
 
  Serviciul public de protejare a monumentelor istorice 

Astfel cum rezultă din prevederile art. 2 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
activitățile și măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în interes 
public. Protejarea este definită ca ansamblul de 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. 
 
Ministerul Culturii și Identității Naționale este autoritatea administrației publice centrale 
de specialitate cu competențe de elaborare a strategiilor și normelor specifice de 
protejare a monumentelor istorice, precum și de monitorizare și asigurare a aplicării 
acestora. Anumite atribuții în domeniu sunt exercitate prin serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, respectiv prin Direcțiile 
Județene pentru Cultură (DJC). 
 
Pe lângă Ministerul Culturii și Identității Naționale funcționează Comisia Națională a 
Monumentelor Istorice (CNMI), organism științific de specialitate, fără personalitate 
juridică, cu rol consultativ în domeniul protejării monumentelor istorice. Comisiile zonale 

                                            
 

197 Art. 32 din Legea nr. 379/2003. 
198 Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 379/2003. 
199 Art. 20 alin. (3) din Legea nr. 379/2003. 
200 Art. 33 din Legea nr. 379/2003. 
201 Art. 30 din Legea nr. 379/2003. 
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ale monumentelor istorice funcționează pe lângă serviciile publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii și Identității Naționale ca organisme științifice de specialitate în 
domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, din teritoriu, ale CNMI, fără 
personalitate juridică. Activitatea CNMI este reglementată prin Ordinul ministrului 
culturii nr. 2173/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor art. 33, alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
atribuțiile CNMI privind clasarea sau declasarea, neclasarea sau nedeclasarea și 
schimbarea clasei monumentelor istorice, avizarea pentru secțiunile de specialitate din 
planurile privind amenajarea teritoriului care au ca obiect monumentele istorice sau 
zone construite protejate, propunerea avizului pentru intervențiile asupra monumentelor 
istorice sau inscripționarea monumentelor istorice, precum și propunerea avizului pentru 
intervenții asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în 
zonele construite protejate, pentru care nu există documentaţii de urbanism avizate pot 
fi delegate comisiilor zonale, în condițiile Ordinului nr. 2173/2013 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor 
Istorice, cu modificările și completările ulterioare.  
 
În subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale se află Institutul Național al 
Patrimoniului (INP), instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică. 
Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului 
Național al Patrimoniului, cu modificările și completările ulterioare, reglementează 
activitatea acestuia.  
 
Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile 
administrației publice centrale de specialitate, instituțiile de specialitate subordonate 
acestora și autoritățile administrației publice locale colaborează și răspund, după caz, de 
activitatea de protejare a monumentelor istorice. În situația în care un monument istoric 
nu are proprietar cunoscut, obligațiile de pază, întreținere, conservare, consolidare, 
restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice revin autorității administrației 
publice locale din unitatea administrativă pe al cărei teritoriu este situat monumentul 
istoric sau autorităților administrației publice centrale. 
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3.15.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 
 
  Serviciul public de protejare a patrimoniului tehnic și industrial 

În privinţa serviciului public de protejare a patrimoniului tehnic și industrial, din 
punct de vedere normativ, competenţele autorităţilor implicate se regăsesc în mai multe 
acte normative sau în același act normativ, dar în articole diferite. Bunurilor aparţinând 
patrimoniului tehnic şi industrial clasate în categoria patrimoniului cultural mobil le sunt 
aplicabile şi dispoziţiile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 
naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare, iar celor clasate ca 
monumente istorice li se aplică şi prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare.                                                                   
 
Prin urmare, în cadrul acestui serviciu au competență următoarele autorități: 
 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, care are următoarele atribuții:  

• elaborează şi desfăşoară programe pentru identificarea, clasarea, cercetarea şi 
punerea în valoare a bunurilor de patrimoniu tehnic şi industrial202; 

• au obligaţia de a interveni, ori de câte ori este necesar, pentru conservarea şi 
prevenirea distrugerii bunurilor  de patrimoniu tehnic şi industrial clasate203; 

• elaborează şi asigură aplicarea strategiei naţionale şi urmăreşte respectarea 
prevederilor legale şi a normelor şi metodologiilor din domeniul protejării 
monumentelor istorice204; 

• asigură îndeplinirea angajamentelor statului asumate prin convenţiile 
internaţionale referitoare la protecţia monumentelor istorice, la care România este 
parte205; 

• reprezintă statul în relaţia cu proprietarii de monumente istorice şi cu titularii 
altor drepturi reale asupra acestora206; 

• pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 
422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și 

                                            
 

202 Art. 4 din Legea nr. 6/2008. 
203 Art. 6 din Legea nr. 6/2008. 
204 Art. 25 din Legea nr. 422/2001. 
205 Art. 25 din Legea nr. 422/2001. 
206 Art. 25 din Legea nr. 422/2001 
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completările ulterioare, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 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. 

 
Potrivit art. 26 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu 
modificările și completările ulterioare, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale are 
următoarele atribuții: 

• organizează sistemul naţional de cercetare, inventariere, clasare a monumentelor 
istorice, de elaborare a reglementărilor din domeniu, de inspecţie şi control al 
monumentelor istorice; 

• 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 Identităţii Naţionale; 

• conferă, prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale, regimul de 
monument istoric; 

• 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; 

• face propuneri pentru cuprinderea în proiectul bugetului de stat a sumelor 
necesare în vederea finanţării cheltuielilor pentru protejarea monumentelor 
istorice; 

• emite avizele necesare în vederea eliberării autorizaţiilor de construire pentru 
lucrările şi intervenţiile asupra monumentelor istorice; 

• emite avizul privind documentaţiile de urbanism din zonele de protecţie a 
monumentelor istorice şi din zonele construite protejate; 

• 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; 

• 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; 

• emite avizele pentru secţiunile de specialitate din planurile urbanistice generale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale, planurile urbanistice zonale, precum şi din 
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planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice sau zone 
construite protejate; 

• 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; 

• 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; 

• coordonează, prin diriginţi de specialitate ai Institului Naţional al Patrimoniului, 
atestaţi de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, lucrările de conservare, 
consolidare şi restaurare a monumentelor istorice, atunci când intervenţiile sunt 
finanţate total sau parţial din fondurile alocate de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale; 

• 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; 

• constată contravenţii şi aplică sancţiuni prin împuterniciţii săi şi ia măsurile 
corespunzătoare de sesizare a organelor de cercetare penală, în cazul 
infracţiunilor; 

• instituie, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Registrul specialiştilor, Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici; 

• emite atestate pentru specialiştii şi experţii în domeniul protejării monumentelor 
istorice, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii 
şi cultelor; 

• avizează reglementările, normele şi metodologiile elaborate de autorităţile şi 
instituţiile publice abilitate, privind: 
▪ organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie, formare, 

specializare şi perfecţionare a specialiştilor din domeniul protejării 
monumentelor istorice; 

▪ prevenirea şi stingerea incendiilor la monumente istorice; 
▪ măsurile de protecţie specială a monumentelor istorice în caz de conflict 

armat, de protecţie împotriva actelor de terorism sau în situaţii de urgenţă; 
▪ stabilirea planurilor şi măsurilor de prevenire a distrugerilor cauzate de 

calamităţi sau dezastre naturale la monumente istorice; 
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▪ înlăturarea sau diminuarea factorilor poluanţi la monumente istorice şi în 
zonele de protecţie a acestora; 

▪ elaborarea cadastrului monumentelor istorice; 
▪ avizează folosirea materialelor, tehnicilor şi tehnologiilor noi pentru 

restaurarea monumentelor istorice; 
• 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; 

• 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; 

• colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, în condiţiile legii, la realizarea de 
programe şi proiecte de protejare a monumentelor istorice; 

• asigură funcţionarea, logistica, secretariatul şi sediul Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice şi, prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru comisiile regionale ale monumentelor 
istorice; 

• 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; 

• exercită, în numele statului, dreptul de preemţiune asupra monumentelor istorice 
clasate în grupa A; 

• 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; 

• finanţează editarea şi publicarea Revistei monumentelor istorice şi a Buletinului 
monumentelor istorice. 

• în situaţii de urgenţă, stări potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, situaţii 
care privesc siguranţa naţională sau în alte situaţii excepţionale, Ministerul Culturii 
şi Identităţii Naţionale 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.  
 

O ultimă atribuție a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în cadrul acestui serviciu, 
o regăsim la art. 58 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 
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naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare, aceasta constând în obligația 
ministerului de a asigura finanţarea editării şi publicării Revistei muzeelor, precum şi a 
altor publicaţii de specialitate în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil. 
 
Atribuțiile Institutului Naţional al Patrimoniului în cadrul acestui serviciu, sunt 
următoarele207: 

• 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 
Identităţii Naţionale şi încredinţate prin transfer Institului Naţional al 
Patrimoniului; 

• fundamentarea, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 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; 

• 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; 

• administrarea, în numele Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, 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; 

• predarea documentaţiilor pentru monumentele istorice la care au fost efectuate 
lucrări şi recepţii finale Institului Naţional al Patrimoniului, pentru actualizarea 
inventarului monumentelor istorice şi arhivare; 

• punerea la dispoziţie Institutului Naţional Patrimoniului a documentelor şi 
informaţiilor deţinute, necesare actualizării inventarului monumentelor istorice; 

                                            
 

207 Art. 28 din Legea nr. 422/2001 
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• 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; 

• editarea pe orice tip de suport şi comercializarea materialelor privind protejarea şi 
punerea în valoare a monumentelor istorice; 

• 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. 
 

Comisia Naţională a Monumentelor Istorice are următoarele atribuții: 
Conform art. 30 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor 
istorice, cu modificările și completările ulterioare, aceasta: 

• propune strategiile şi avizarea metodologiilor, normativelor şi măsurilor tehnico-
ştiinţifice din domeniul protejării monumentelor istorice. 
 
Potrivit art. 33 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia: 

• propune aprobarea strategiei naţionale privind protejarea monumentelor istorice, 
elaborată de Institutul Naţional al Patrimoniului; 

• formulează priorităţile privind lucrările şi măsurile necesare pentru asigurarea 
protejării monumentelor istorice, indiferent de situaţia lor juridică şi de sursa de 
finanţare; 

• propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, a metodologiilor, 
normelor, normativelor şi reglementărilor din domeniul protejării monumentelor 
istorice, elaborate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau de instituţiile 
specializate din subordinea acestuia; 

• propune clasarea, declasarea, neclasarea sau nedeclasarea şi schimbarea grupei 
de clasare a monumentelor istorice; 

• propune criteriile de atestare a specialiştilor şi experţilor din domeniul protejării 
monumentelor istorice; 

• propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea "Zone 
construite protejate"; 

• propune avizarea pentru secţiunile de specialitate din planurile privind 
amenajarea teritoriului care au ca obiect monumentele istorice sau zone 
construite protejate; 
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• 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; 

• propune avizul pentru planurile urbanistice generale ale unităţilor administrativ-
teritoriale, 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; 

• 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; 

• propune avizul pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a 
monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu există 
documentaţii de urbanism avizate; 

• propune avizul pentru documentaţiile privind soluţiile de intervenţie asupra 
componentelor artistice ale monumentelor istorice grupa A şi B; 

• 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; 

• propune avizarea folosirii unor materiale, tehnici şi tehnologii noi pentru 
restaurarea monumentelor istorice, în baza documentaţiilor de specialitate; 

• propune programe de pregătire a specialiştilor, precum şi planuri-cadru de 
învăţământ, de formare şi specializare în domeniul protejării monumentelor 
istorice. 
 

Atribuţiile Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor sunt: 
• Restaurarea bunurilor culturale mobile clasate în tezaur se face numai cu avizul 

prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi numai în laboratoarele 
sau atelierele autorizate, nominalizate în aviz208; 

• Exportul temporar pentru bunurile culturale mobile clasate în tezaur, indiferent 
de proprietar sau de titularul dreptului de administrare, va fi avizat de Comisia 

                                            
 

208 Art. 29 din Legea nr. 182/2000. 
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Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor şi va fi aprobat de ministrul culturii şi identităţii 
naţionale. 209 

 
Potrivit art. 55 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional 
mobil, cu modificările și completările ulterioare, aceasta: 

• evaluează rapoartele de expertiză şi hotărăşte asupra clasării bunurilor culturale 
mobile, inclusiv a celor aflate în biblioteci; 

• primeşte contestaţiile făcute de persoane fizice şi juridice cu privire la procedura 
de clasare a bunurilor culturale mobile şi face propuneri referitoare la 
soluţionarea acestora; 

• avizează normele de clasare a bunurilor culturale mobile şi normele privind 
comerţul cu bunuri culturale mobile; 

• avizează normele privind executarea mulajelor, facsimilelor şi copiilor, precum şi 
a tirajelor postume după plăcile originale de gravură, în cazul bunurilor culturale 
mobile clasate; 

• avizează normele de conservare şi de restaurare a bunurilor culturale mobile 
clasate şi stabileşte priorităţile de restaurare a acestora; 

• avizează normele de acreditare a experţilor, normele de acreditare a 
specialiştilor, normele de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor, precum şi 
normele privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi 
restaurare; 

• avizează funcţionarea laboratoarelor şi a atelierelor care urmează să efectueze 
operaţiuni de restaurare; 

• avizează exportul temporar al bunurilor culturale mobile clasate; 
• avizează normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor 

culturale mobile; 
• avizează funcţionarea operatorilor economici care comercializează sau 

organizează licitaţii cu bunuri culturale mobile; 
• avizează regulamentele de organizare şi funcţionare a muzeelor şi colecţiilor 

publice; 
• acreditează experţii, specialiştii, conservatorii şi restauratorii; 

                                            
 

209 Art. 37 din Legea nr. 182/2000. 
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• acreditează specialiştii care pot avea acces, în condiţiile legii, la informaţia 
conţinută în registrele operatorilor economici autorizaţi să comercializeze bunuri 
culturale mobile; 

• orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii. 
 

Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale au 
următoarele atribuții210: 

• întocmesc baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile clasate, aflate 
pe raza lor teritorială; 

• înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii 
nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum şi de 
persoane fizice; 

• efectuează expertiza necesară şi întocmesc documentaţia prevăzută de prezenta 
lege, în vederea clasării bunurilor culturale mobile; 

• înaintează Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor propunerile de clasare; 
• înregistrează înştiinţările de schimbare a proprietarului sau deţinătorului, în cazul 

bunurilor culturale mobile clasate; 
• controlează periodic starea de conservare şi de securitate a bunurilor culturale 

mobile clasate, acordând consultanţă de specialitate la solicitarea proprietarilor 
sau titularilor altor drepturi reale; 

• fac propuneri de includere în priorităţile de restaurare a bunurilor mobile clasate 
în tezaur, aflate la instituţiile nespecializate, cultele religioase, alte persoane 
juridice decât instituţiile publice specializate, precum şi la persoanele fizice; 

• verifică dacă operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale 
mobile respectă obligaţiile ce le revin conform prezentei legi şi normelor emise în 
aplicarea acesteia; 

• aprobă exportul definitiv al bunurilor culturale mobile, eliberând, pe baza 
expertizei, certificatul de export întocmit potrivit normelor metodologice privind 
exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile; 

• gestionează, în regim extrabugetar, veniturile realizate potrivit prevederilor art. 
51 alin. (1) lit. a) şi d) din Legea nr. 182/2000, după caz, precum şi alocaţiile de la 
bugetul de stat destinate finanţării activităţilor prevăzute la art. 50 alin. (1) din 
Legea nr. 182/2000; 

                                            
 

210 Art. 57 din Legea nr. 182/2000. 
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• colaborează şi stabilesc, împreună cu structurile abilitate ale Ministerului Apărării 
Naţionale şi ale Ministerului Afacerilor Interne, după caz, măsurile de protecţie a 
bunurilor culturale mobile, în caz de conflict armat sau de calamităţi naturale; 

 
 
  Serviciul public de protejare a muzeelor și colecțiilor publice 

Atribuțiile Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în gestionarea serviciului public sunt 
prevăzute de art. 31 și art. 32 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, 
cu modificările și completările ulterioare. Direcţiile pentru cultură judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti au atribuțiile specificate de art. 33 din Legea nr. 311/2003 a 
muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Atribuţiile 
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor sunt detaliate în art. 34 din Legea nr. 
311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Serviciul public de protejare a muzeelor și colecțiilor publice intră în competența 
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, care își desfășoară următoarele atribuțiile 
prin direcţia sa de specialitate sau prin instituţiile sale subordonate: 

• organizează sistemul naţional de cercetare, evidenţă, conservare, restaurare şi 
protejare a patrimoniului, de inspecţie şi clasificare a muzeelor şi a colecţiilor 
publice  şi avizează reglementările tehnice aplicabile în domeniu; 

• aprobă normele metodologice de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice ; 
• aprobă criteriile de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice; 
• acordă şi revocă acreditarea funcţionării muzeelor şi a colecţiilor publice; 
• propune acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecţie publică de 

importanţă naţională; 
• aprobă clasificarea muzeelor şi a colecţiilor publice; 
• verifică respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice 

aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; 
• acordă asistenţă ştiinţifică şi de specialitate muzeelor, colecţiilor publice şi 

organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu; 
• colaborează cu Ministerul Educaţiei Naţionale, respectiv cu Ministerul Muncii şi 

Justiţiei Sociale, în vederea pregătirii specialiştilor şi a personalului auxiliar din 
domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• colaborează cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Interne şi cu 
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celelalte autorităţi ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu, în vederea 
stabilirii măsurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal în caz de conflict 
armat, tulburări civile şi catastrofe naturale; 

• avizează programele de dezvoltare muzeală; 
• sprijină şi iniţiază cooperarea cu instituţii şi organizaţii din străinătate cu 

activitate în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice; 
• finanţează activitatea editorială a Revistei muzeelor, publicată de Institutul 

Național pentru Cercetare și Formare Culturală. 
 
 
  Serviciul public de protejare a patrimoniului cultural imaterial 

Cu privire la serviciul public de protejare a patrimoniului cultural imaterial, din punct 
de vedere normativ, competenţele autorităţilor implicate se regăsesc în mai multe acte 
normative sau în același act normativ. 
 
Potrivit art. 17 din Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural 
imaterial, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, are următoarele atribuții: 

• elaborează politici şi strategii în domeniu; 
• coordonează, la nivel naţional, activităţile instituţiilor publice cu atribuţii în 

domeniul patrimoniului cultural imaterial; 
• sprijină financiar instituţiile cu atribuţii în activităţile de identificare, conservare, 

protejare şi punere în valoare a elementelor ce alcătuiesc patrimoniul cultural 
imaterial; 

• susţine promovarea elementelor patrimoniului cultural imaterial românesc în 
comunităţile româneşti de peste hotare; 

• sprijină instituţiile cu atribuţii în implementarea strategiilor de salvgardare a 
elementelor patrimoniului cultural imaterial. 

 
Atribuțiile Institutului Naţional al Patrimoniului sunt stipulate de art. 21  din Hotărârea 
Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al 
Patrimoniului, cu modificările și completările ulterioare: 

• iniţiază şi derulează proiecte şi programe privind activităţi de conservare, 
protejare, punere în valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe 
teritoriul României; 

• realizează, susţine, inclusiv financiar, proiectele, programele şi activităţile de 
cercetare, conservare, protejare, punere în valoare şi promovare a patrimoniului 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKvo6o2unSAhVFChoKHe9wAW0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.culturadata.ro%2F&usg=AFQjCNGjEAiEKZbEbBYBOJrry7-u8A23vw&sig2=3YfKR1L6F6A0BE0E1jAMTA
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKvo6o2unSAhVFChoKHe9wAW0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.culturadata.ro%2F&usg=AFQjCNGjEAiEKZbEbBYBOJrry7-u8A23vw&sig2=3YfKR1L6F6A0BE0E1jAMTA
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cultural imaterial de pe teritoriul României, iniţiate de persoane fizice sau juridice 
de drept public ori privat, în conformitate cu strategiile şi politicile Ministerului 
Culturii și Identității Naționale; 

• coordonează metodologic activitatea aşezămintelor culturale în domeniul 
patrimoniului cultural imaterial; 

• colaborează cu instituţii specializate în vederea realizării programelor şi 
activităţilor de cercetare a patrimoniului imaterial; 

• realizează programe-cadru de educaţie permanentă în domeniul expresiilor 
culturale tradiţionale; 

• editează şi difuzează pe orice suport material cărţi şi alte publicaţii din domeniul 
patrimoniului cultural imaterial, cu acordul Ministerului Culturii și Identității 
Naționale; 

• organizează şi administrează Registrul naţional al mărcilor tradiţionale distinctive; 
• omologhează mărcile tradiţionale distinctive; 
• organizează şi administrează Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial. 

 
Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial 
Atribuțiile sale potrivit art. 7 alin. (2) din Legea nr. 26/2008 privind protejarea 
patrimoniului cultural imaterial:  

• Titlul de tezaur uman viu este viager, personal şi netransmisibil şi se acordă de 
către Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. 

 
De asemenea, aceasta mai are anumite atribuții care sunt prevăzute de art. 2 din anexa 
parte integrantă a Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2102/19.02.2014 privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru salvgardarea patrimoniului 
cultural imaterial, și anume:  

• coordonează activităţile de protejare şi promovare a patrimoniului cultural 
imaterial, în baza politicilor culturale ale Ministerului Culturii și Identității 
Naționale; 

• elaborează Programul naţional de salvgardare, protejare şi punere în valoare a 
patrimoniului cultural imaterial; 

• propune şi analizează propunerile privind elementele care urmează a fi cuprinse în 
Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial; 

• analizează dosarele de candidatură şi acordă titlul de Tezaur Uman Viu 
persoanelor prevăzute la art. 7, alin. (1) din Legea nr. 26/2008 privind protejarea 
patrimoniului cultural imaterial; 
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• alcătuieşte listele care constituie Registrul naţional al patrimoniului cultural 
imaterial, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 26/2008 privind protejarea 
patrimoniului cultural imaterial; 

• recomandă în scris Institutului Naţional al Patrimoniului acordarea mărcii 
tradiţionale distinctive, conform prevederilor art. 8 alin. (1), (2) şi (3) din Legea 
nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial; 

• elaborează şi propune Ministerului Culturii și Identității Naționale strategii de 
salvgardare a elementelor de patrimoniu cultural imaterial; 

• propune criterii de identificare şi evaluare, standarde de conservare şi procedee 
de punere în valoare a expresiilor culturale ale comunităţilor; 

• propune măsuri de informare cu privire la patrimoniul cultural imaterial;  
• propune Ministerului Culturii și Identității Naționale iniţierea unor proiecte 

editoriale (volume, broşuri, culegeri, antologii, cataloage manuale) în domeniile 
patrimoniului cultural imaterial. 

 
 
  Serviciul public de reprezentare, promovare și protejare cultură şi civilizaţie 

naţională în ţară şi în străinătate 

Potrivit art. 3 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Institutului Cultural Român, cu modificările și completările ulterioare, Institutului 
Cultural Român are următoarele obiective: 

• stimularea şi promovarea valorilor naţionale ale culturii, artei şi ştiinţei; 
• susţinerea circulaţiei valorilor culturii şi ştiinţei dinspre şi înspre ţară, 

consolidarea şi amplificarea, sub diferite forme, a relaţiilor cu comunităţile 
româneşti de peste hotare; 

• favorizarea deschiderii spre celelalte culturi ale lumii şi a receptării acestora în 
spaţiul românesc; 

• susţinerea valorilor "societăţii informaţionale" şi ale "societăţii cunoaşterii"; 
• facilitarea dialogului şi a colaborării atât a personalităţilor, cât şi a comunităţilor 

culturale şi ştiinţifice româneşti cu parteneri din lumea întreagă; 
• cercetarea şi evaluarea fenomenului cultural naţional şi a perspectivelor sale; 
• realizarea de studii, analize, cercetări, proiecte şi programe privind accesul la 

cultură şi educaţie, în parteneriat cu instituţii publice şi organizaţii 
neguvernamentale; 

• conceperea de proiecte şi dezvoltarea de programe şi schimburi cu caracter 
cultural, artistic, ştiinţific, educativ, documentar, singur sau în cooperare cu 
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Academia Română, instituţii guvernamentale, uniuni de creatori, asociaţii 
profesionale, etnice sau religioase, cu alte organizaţii neguvernamentale, precum 
şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate; 

• încurajarea educaţiei tinerilor şi adulţilor în spiritul respectului faţă de valorile 
culturale naţionale şi faţă de tradiţiile naţionale; 

• încurajarea creaţiei tinerilor şi stimularea talentelor tinere în cultură, ştiinţă şi 
artă, acordarea de burse pentru studii în ţară şi în străinătate, de premii şi 
diplome, precum şi asigurarea altor forme de sprijin material; 

• dezvoltarea de activităţi specifice în beneficiul culturii, al civilizaţiei naţionale şi 
al imaginii României în lume; 

• realizarea şi editarea unor lucrări de referinţă din domeniile literaturii, artei şi 
ştiinţei, de opere literare, precum şi de publicaţii, singur sau în parteneriat cu 
instituţii specializate din ţară şi din străinătate; 

• realizarea, în parteneriat cu instituţii specializate, publice sau private, din 
România şi din străinătate, a unor studii, analize şi cercetări comparate în vederea 
elaborării de prognoze pentru diferite sectoare ale vieţii sociale şi culturale. 

 
Institutele culturale româneşti din străinătate, în conformitate cu art. 4, alin (2) din 
Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor 
culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din 
străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, cu modificările și completările 
ulterioare au următoarele atribuţii principale: 

• promovează produsele culturale de valoare şi performanţele româneşti din 
domeniile culturii, artei, ştiinţei şi educaţiei; 

• promovează în ţara de reşedinţă activităţi de studiu şi cercetare privind istoria, 
cultura şi civilizaţia românilor, constituind şi gestionând fonduri de informaţii 
pentru aceste activităţi; 

• furnizează documentaţie şi informaţii despre viaţa academică, socioculturală, 
economică şi politică din România şi despre instituţiile de profil; 

• promovează manifestări culturale, expoziţii, evenimente mediatice, precum şi 
implementarea programelor anuale aprobate de Institutul Cultural Român; 

• susţin iniţiative pentru dezvoltarea culturală a comunităţilor româneşti din 
străinătate, pentru a favoriza atât integrarea lor în statul de reşedinţă, cât şi 
menţinerea legăturilor cu ţara; 

• avansează propuneri de cooperare şi facilitează contacte între instituţiile 
româneşti din sfera culturii, ştiinţei, tehnologiei, educaţiei, sportului, turismului şi 
instituţiile de acest tip din statul de reşedinţă; 
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• realizează programe de promovare a limbii române în străinătate, folosindu-se în 
acest scop de colaborarea cu cadrele didactice de limba şi literatura română de pe 
lângă universităţile din statul de reşedinţă şi universităţile româneşti care 
desfăşoară activităţi didactice şi ştiinţifice relevante. 

 
Potrivit art. 4 din Legea 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Institutului Cultural Român, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
îndeplinirea obiectivelor sale Institutul poate înfiinţa, singur sau în asociere, în condiţiile 
legii, operatori economici având caracter lucrativ, asociaţii şi fundaţii şi poate încheia 
convenţii de colaborare cu persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a așezămintelor culturale şi a instituţiilor de 

spectacole sau concerte 

În cazul acestui serviciu public, aşezămintele culturale au următoarele atribuții211:  
• organizarea evenimentelor culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: 

festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea; 
• susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii, 

susţinerea editării de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau 
tehnico-ştiinţific; 

• promovarea turismului cultural de interes local; 
• conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi 

tradiţiilor; 
• organizarea de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare 

profesională continuă; 
• organizarea de rezidenţe artistice. 

 
Instituţiile de spectacole sau concerte212 au deplină autonomie în stabilirea şi realizarea 
programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităţilor centrale sau 
locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunităţii. 
 

                                            
 

211 Art. 4 din O.U.G. nr. 118/2006. 
212 Art. 4 din O.G. nr. 21/2007. 
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Serviciul public de gestionare a bibliotecilor 

Serviciul public are drept obiectiv constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi 
conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a 
bazelor de date. 
 
Conform art. 62 din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia Naţională a Bibliotecilor are următoarele atribuţii: 

• elaborează strategii şi programe pentru sistemul naţional de biblioteci, pe care le 
supune spre aprobare, prin ordin comun, ministrului educaţiei şi cercetării şi 
ministrului culturii şi cultelor; 

• coordonează activitatea de informare şi documentare din sistemul naţional de 
biblioteci, elaborează programe şi metodologii privind informatizarea sistemului 
naţional de biblioteci; 

• propune programe de cercetare în domeniul biblioteconomiei, istoriei cărţii şi 
ştiinţelor informării, pe care le transmite spre analiză Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Academiei Române, 
precum şi altor autorităţi sau instituţii publice interesate; 

• elaborează şi propune metodologiile, normele, normativele şi reglementările din 
domeniul protejării bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, pe care le 
înaintează Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, respectiv Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor; 

• elaborează, în conformitate cu standardele europene, standarde privitoare la 
suprafaţa minimă a bibliotecilor finanţate din fonduri publice, care se aprobă prin 
ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului culturii şi 
identităţii naţionale; acestea nu pot fi sub 0,05 m2 pentru un locuitor, în 
localităţile cu o populaţie de până la 10.000 de locuitori, şi sub 0,015 m2 pentru 
un locuitor, în localităţile cu o populaţie de peste 10.000 de locuitori; 

• elaborează criteriile specifice de selecţie şi promovare a personalului pentru 
ocuparea funcţiilor de conducere şi de specialitate din biblioteci, care se aprobă 
prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului culturii şi 
identităţii naţionale; 

• elaborează norme-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor finanţate de 
autorităţile administraţiei publice locale, precum şi a bibliotecilor de drept privat 
cu acces public, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale 
şi al ministrului culturii şi identităţii naţionale; 
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• propune Ministerului Educaţiei Naţionale şi autorităţilor finanţatoare cursuri de 
formare iniţială şi de formare continuă în domeniile specifice biblioteconomiei şi 
ştiinţei informării; 

• elaborează metodologia de organizare a inspecţiei în biblioteci, cu scopul de a 
stabili nivelul de dezvoltare a bibliotecilor în raport cu strategiile şi standardele 
naţionale, de a propune soluţii de impulsionare a dezvoltării şi de a sprijini 
procesul decizional de la nivelul administraţiei centrale şi locale; metodologia se 
aprobă prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului culturii 
şi identităţii naţionale; 

• elaborează raportul anual privind starea sistemului naţional de biblioteci, pe baza 
rapoartelor statistice primite de la unităţile de profil din teritoriu. 
 

Conform art. 12 din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și 
completările ulterioare, Biblioteca Naţională are următoarele atribuţii: 

• prezervă, conservă, cercetează, dezvoltă şi pune în valoare documentele deţinute 
în colecţiile sale; 

• organizează Depozitul legal; 
• identifică, colecţionează, conservă şi comunică documentele care fac obiectul 

Depozitului legal, indiferent de conţinutul şi de anul apariţiei lor; 
• identifică, colecţionează, organizează, conservă şi pune în valoare Fondul 

Romanica, alcătuit din tipărituri şi alte categorii de documente apărute în 
străinătate, referitoare la România, la poporul român şi cultura română, publicaţii 
ale autorilor români apărute în străinătate în orice limbă, publicaţii în limba 
română ale autorilor străini apărute în străinătate; 

• organizează şi gestionează Rezerva naţională de publicaţii; 
• în calitate de centru naţional de schimb realizează evidenţa centralizată şi 

statistica schimburilor internaţionale de publicaţii; 
• în calitate de centru metodologic naţional, elaborează şi emite instrucţiuni şi 

norme metodologice pentru bibliotecile publice şi realizează studii, cercetări şi 
informări documentare în domeniul biblioteconomiei şi în alte domenii ale culturii; 

• în calitate de centru naţional de patologie şi restaurare a documentelor, 
elaborează şi emite, în conformitate cu normele internaţionale în vigoare, norme 
şi metodologii de conservare şi de restaurare, de funcţionare a laboratoarelor de 
restaurare din ţară şi acordă asistenţă de specialitate; 

• coordonează proiectul de realizare a Catalogului colectiv naţional al publicaţiilor 
româneşti şi străine, precum şi alte proiecte de interes naţional în domeniu; 
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• elaborează Bibliografia Naţională a României pentru toate tipurile de documente; 
• achiziţionează cu prioritate, din ţară şi din străinătate, documente specifice de 

importanţă deosebită pentru identitatea culturală şi naţională; 
• coordonează realizarea Bibliotecii Virtuale Naţionale. 

 
Conform art. 13 din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și 
completările ulterioare, în cadrul Bibliotecii Naţionale a României funcţionează Oficiul 
Naţional Bibliografic şi de Informatizare a Bibliotecilor, cu următoarele atribuţii: 

• realizează controlul bibliografic naţional ca parte a controlului bibliografic 
universal; 

• elaborează Bibliografia naţională curentă pentru toate categoriile de documente; 
• gestionează şi actualizează Catalogul colectiv naţional al publicaţiilor româneşti şi 

străine existente în bibliotecile din România, prin participarea contractuală a 
bibliotecilor din sistemul naţional de biblioteci; 

• atribuie numărul internaţional standard pentru cărţi (ISBN), pentru publicaţii 
seriale (ISSN), pentru alte categorii de documente şi realizează catalogarea 
înaintea publicării (CIP). 
 

Conform art. 16 din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și 
completările ulterioare, Biblioteca Academiei Române îndeplineşte următoarele 
atribuţii: 

• colecţionează, organizează şi pune în valoare colecţii naţionale specifice; 
• elaborează şi editează Bibliografia naţională retrospectivă pentru toate categoriile 

de documente; 
• realizează schimbul internaţional de publicaţii cu publicaţiile Academiei Române; 
• coordonează din punct de vedere metodologic activitatea celorlalte biblioteci din 

reţeaua Academiei Române; 
• beneficiază de prevederile legii privind Depozitul legal; 
• achiziţionează cu prioritate, din ţară şi din străinătate, documente specifice de 

importanţă deosebită pentru identitatea culturală şi naţională; 
• alte atribuţii specifice potrivit Statutului Academiei Române şi regulamentului 

propriu de organizare şi funcţionare. 
 
Bibliotecile universitare, în funcţie de tipul lor, au următoarele atribuţii (art. 19 din 
Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și completările ulterioare): 
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• participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de 
cercetare din instituţiile de învăţământ superior şi pot avea şi departamente 
proprii de cercetare ştiinţifică; 

• acordă asistenţă metodologică şi profesională celorlalte biblioteci universitare din 
aria geografică de îndrumare metodologică stabilită de Ministerul Educaţiei 
Naţionale; 
 

Bibliotecile universitare: 
• asigură suportul infodocumentar al tuturor disciplinelor predate în învăţământul 

superior şi al domeniilor de cercetare ştiinţifică, achiziţionând periodic cele mai 
importante şi necesare documente, indiferent de suport, şi baze de date 
ştiinţifice. 

• pot realiza consorţii pentru achiziţia partajată a surselor infodocumentare, pentru 
crearea şi utilizarea în comun a catalogului colectiv virtual al colecţiilor proprii 
sau atrase. 
 

Conform art. 22, alin. (2) din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și 
completările ulterioare, bibliotecile publice asigură egalitatea accesului la informaţii şi 
la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii 
utilizatorilor. 

 
Conform art. 25 din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și 
completările ulterioare, Biblioteca Metropolitană Bucureşti exercită funcţia de 
bibliotecă municipală pentru Bucureşti şi de bibliotecă judeţeană pentru judeţul Ilfov, 
având următoarele atribuţii: 

• colecţionează şi achiziţionează toate categoriile de documente necesare 
organizării activităţii de lectură, informare, documentare şi educaţie permanentă 
în toate sectoarele Capitalei, prin filiale şi biblioteci mobile; 

• elaborează şi editează Bibliografia retrospectivă şi curentă a muncipiului 
Bucureşti, alte publicaţii de specialitate, alcătuieşte baze de date şi asigură 
servicii de informare comunitară; 

• colecţionează, conservă şi valorifică fondul de documente specifice cu scopul 
protejării patrimoniului culturii scrise a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov. 
 

Conform art. 28 din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și 
completările ulterioare, bibliotecile judeţene au următoarele atribuţii principale: 
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• colecţionează toate categoriile de documente necesare organizării activităţii de 
informare, documentare şi de lectură la nivelul comunităţii judeţene şi 
organizează Depozitul legal local de documente, potrivit legii; 

• coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului în care îşi 
desfăşoară activitatea, prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin 
proiecte, programe şi activităţi culturale, precum şi acţiuni de îndrumare 
profesională; asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei 
în domeniu şi coordonarea aplicării strategiilor şi programelor de automatizare a 
activităţilor şi serviciilor acestor biblioteci; 

• elaborează şi editează bibliografia locală curentă, materiale de îndrumare 
metodologică şi alte publicaţii, alcătuiesc baze de date şi organizează centre de 
informare comunitară, cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu 
instituţiile responsabile, potrivit legii, şi cu organismele neguvernamentale în 
realizarea obiectivelor educaţiei permanente; 

• elaborează norme privitoare la funcţionarea bibliotecilor publice din oraşele şi 
municipiile din judeţul respectiv, precum şi pentru organizarea de filiale 
specializate pentru copii, tineri şi adulţi, cu respectarea normelor emise de 
Biblioteca Naţională a României. 

 
Conform art. 31 din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și 
completările ulterioare, bibliotecile municipale şi orăşeneşti organizează activitatea de 
lectură şi oferă servicii de documentare şi informare comunitară. 
 
Conform art. 37 din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și 
completările ulterioare, bibliotecile şcolare sunt parte integrantă a procesului de 
instruire, formare şi educare. 
 

 
Serviciul public de gestionare a cinematografiei 

Conform art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu 
modificările și completările ulterioare, Centrul Naţional al Cinematografiei 
îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

• elaborează, sub coordonarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, strategia 
şi politicile sectoriale în domeniul cinematografiei, pe care le supune spre 
aprobare Guvernului; 
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• elaborează şi propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale, proiecte de acte normative pentru domeniul său de 
activitate; 

• emite, potrivit prezentei ordonanţe, norme şi metodologii privind desfăşurarea 
activităţilor din domeniul cinematografiei; 

• participă, împreună cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Ministerul 
Afacerilor Externe, la iniţierea şi la negocierea convenţiilor, acordurilor şi a altor 
înţelegeri internaţionale din domeniul cinematografiei; 

• propune Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale încheierea unor convenţii, 
acorduri şi a altor înţelegeri de cooperare internaţională, precum şi aderarea sau, 
după caz, ratificarea convenţiilor internaţionale din domeniul său de competenţă; 

• emite norme şi asigură organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului 
cinematografiei, ca instrument unitar de evidenţă pentru persoanele fizice şi 
juridice române sau persoanele juridice înfiinţate într-un alt stat membru al 
Uniunii Europene cu filială permanentă sau agenţie în România care desfăşoară 
activităţi în domeniul cinematografiei în România; 

• emite norme şi asigură, prin Registrul cinematografiei, clasificarea filmelor, 
precum şi a cinematografelor, în funcţie de nivelul dotărilor tehnice şi al 
facilităţilor de confort şi de vizionare oferite publicului; 

• suspendă sau retrage clasificările stabilite, în cazul nerespectării condiţiilor 
prevăzute prin normele şi metodologiile emise; 

• asigură colectarea şi administrarea eficientă a Fondului cinematografic, 
controlează şi asigură respectarea reglementărilor şi aplicarea contravenţiilor şi 
sancţiunilor referitoare la colectarea sumelor la Fondul cinematografic; 

• iniţiază reglementările necesare şi asigură organizarea şi desfăşurarea evaluării şi 
selecţionării, într-un sistem concurenţial deschis, a proiectelor cinematografice, în 
vederea acordării sprijinului financiar; 

• organizează concursul de proiecte cinematografice şi acordă, din Fondul 
cinematografic sprijin financiar pentru dezvoltarea de proiect şi producţia de film; 

• acordă, din Fondul cinematografic, sprijin financiar: 
 producătorilor şi regizorilor de filme cu succes de calitate artistică şi cu 

succes în exploatare; 
 pentru promovarea şi distribuirea naţională în cinematografe sau pentru 

promovarea în străinătate a filmelor româneşti; 
 pentru retehnologizarea cinematografelor de artă; 
 pentru funcţionarea şi programarea cinematografelor de artă; 
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 pentru programe de cultură şi educaţie cinematografică; 
 pentru restaurarea filmelor româneşti din patrimoniul cultural 

cinematografic; 
 pentru arhivare în format digital conform a filmelor produse pe suport 

digital şi finanţate din Fondul cinematografic înainte de intrarea în vigoare 
a prezentei ordonanţe; 

 pentru editarea de publicaţii de specialitate. 
• analizează modul de utilizare a sprijinului financiar alocat din Fondul 

cinematografic şi ia măsurile legale ce se impun pentru recuperarea acestora în 
situaţia nerespectării prevederilor legale şi a clauzelor contractelor de creditare; 

• poate acorda sprijin financiar pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, 
participarea filmelor şi a cineaştilor români la manifestări interne şi internaţionale 
de profil, prin organizarea de standuri, manifestări şi acţiuni promoţionale în 
cadrul acestora; 

• iniţiază, organizează sau participă la alte forme de punere în valoare a creaţiei 
cinematografice româneşti; 

• acordă anual Premiul Naţional al Cinematografiei şi poate institui premii pentru 
creaţia şi producţia de filme româneşti; 

• elaborează indicatori statistici de specialitate şi asigură colectarea datelor 
statistice pentru domeniul său de activitate; 

• editează, publică şi comercializează Anuarul Statistic al Cinematografiei şi alte 
publicaţii de specialitate şi poate sprijini editarea unor asemenea publicaţii; 

• stabileşte, cu aprobarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, preţurile şi 
tarifele pentru serviciile pe care le prestează; 

• organizează şi finanţează activităţile de formare şi perfecţionare profesională a 
persoanelor care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei şi pentru 
care nu există forme speciale de şcolarizare şi eliberează în acest scop atestate 
profesionale; 

• colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, sindicatele şi patronatele din 
domeniul cinematografiei, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile, 
controlează şi asigură respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei, 
aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta ordonanţă; 

• acordă sprijin de specialitate producătorilor, distribuitorilor şi exploatanţilor de 
cinematografe pentru accesul la formele de finanţare interne şi internaţionale; 

• propune Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale reprezentanţi ai României în 
organismele internaţionale sau interguvernamentale din domeniul cinematografiei; 
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• avizează şi aprobă, în calitate de autoritate naţională competentă, cererile de 
acceptare la regimul juridic de coproducţie cinematografică europeană; 

• organizează şi finanţează programe proprii de educaţie cinematografică; 
• poate aloca, din Fondul cinematografic, în urma unor acorduri încheiate cu 

organisme similare din alte state europene, resurse pentru finanţarea realizării 
unor proiecte cinematografice în regim de coproducţie, în condiţiile prezentei 
ordonanţe; 

• susţine un program naţional în vederea dezvoltării unei reţele funcţionale de 
cinematografe la nivelul României prin acordarea de asistenţă de specialitate 
exploatanţilor de cinematografe privind modernizarea, funcţionarea şi 
programarea cinematografelor. 
 

Conform art. 8, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu 
modificările și completările ulterioare, Arhiva Naţională de Filme are următoarele 
atribuţii principale: 

• asigură evidenţa, cercetarea, conservarea, colecţionarea, clasificarea, 
catalogarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografic 
naţional, parte a patrimoniului cultural naţional şi a patrimoniului cinematografic 
internaţional, în scopul prezervării, promovării artei şi culturii cinematografice şi 
al încurajării cercetărilor istorico-documentare asupra tuturor aspectelor artei 
cinematografice; 

• administrează şi exploatează patrimoniul naţional al cinematografiei; 
• poate închiria sau concesiona bunuri aflate în administrarea sa; 
• poate iniţia şi comercializa, direct sau în colaborare, transpuneri ale filmelor 

româneşti din patrimoniul cinematografiei naţionale, pe orice fel de suport, cu 
respectarea legislaţiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe; 

• iniţiază, organizează şi sprijină financiar orice alte forme de punere în valoare a 
patrimoniului naţional al cinematografiei; 

• stabileşte, cu aprobarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, preţurile şi 
tarifele pentru serviciile pe care le prestează; 

• îndeplineşte funcţia de depozit legal şi voluntar. 
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  Serviciul public de protejare a patrimoniului cultural naţional mobil 

Potrivit art. 2 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional 
mobil, cu modificările și completările ulterioare, protejarea patrimoniului cultural 
naţional mobil este realizată prin intermediul autorităţilor administraţiei publice, al unor 
instituţii specializate, cum sunt muzeele, colecţiile publice, casele memoriale, arhivele 
şi bibliotecile, al cultelor religioase şi instituţiilor ecleziastice, precum şi al organizaţiilor 
neguvernamentale cu activitate în domeniu.     
 
Atribuțiile Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale sunt prevăzute în mai multe 
articole din aceeași lege, după cum urmează. Conform art. 14, 36, 37, 57, 58, 70, 71, 72, 
73, 98 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, 
cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale: 

• comunică, în scris, proprietarului, titularului altor drepturi reale sau, după caz, 
titularului dreptului de administrare ordinul de clasare, în termen de 10 zile de la 
aprobare; 

• eliberează, pentru fiecare bun clasat, un certificat de clasare şi fişa standard a 
obiectului. 

• asigură finanţarea editării şi publicării Revistei muzeelor, precum şi a altor 
publicaţii de specialitate în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil. 

• poate cere oricărui stat, în condiţiile legii, efectuarea de cercetări în vederea 
descoperirii locului unde se află, precum şi a identificării posesorului sau 
deţinătorului unui anume bun cultural care a părăsit ilegal teritoriul României; 
cererea trebuie să cuprindă date cu privire la descrierea bunului cultural, precum 
şi informaţii cu privire la localizarea prezumtivă a bunului cultural în cauză; 

• acţiunea în restituirea bunului cultural care a părăsit ilegal teritoriul statului 
român poate fi introdusă de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

• ia măsuri pentru restituirea către statul reclamant a bunului cultural care a părăsit 
ilegal teritoriul acestuia, precum şi pentru efectuarea de către statul reclamant a 
plăţii despăgubirilor acordate de instanţa de judecată posesorului sau 
deţinătorului de bună-credinţă, precum şi instituţiei specializate care a efectuat 
cheltuielile privind conservarea bunului cultural. 

• ia măsuri pentru revenirea în ţară a bunurilor culturale care au părăsit ilegal 
teritoriul statului român, precum şi pentru efectuarea de către statul român a 
părţii despăgubirilor acordate de instanţa de judecată posesorului sau 
deţinătorului bunului, precum şi instituţiei specializate care a efectuat cheltuielile 
privind conservarea bunului cultural. 
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• are dreptul la acţiune în regres împotriva persoanei responsabile de ieşirea ilegală 
a bunului cultural de pe teritoriul statului român, în cazul în care bunul cultural a 
fost recuperat, iar statul român a fost obligat la plata unor despăgubiri posesorului 
sau detentorului şi, după caz, instituţiei specializate care a efectuat cheltuielile 
privind conservarea materială a bunului cultural. 

• va notifica autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene cu 
privire la recuperarea bunurilor culturale ce au părăsit ilegal teritoriul României. 

• Ministerul Culturiişi Identităţii Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul 
Apărării Naţionale vor asigura, printr-un program de acţiuni coordonate, protecţia 
şi integritatea bunurilor culturale mobile clasate, aflate în instituţii specializate şi 
nespecializate, în instituţii de cult, precum şi în colecţii private, împotriva 
riscurilor ce decurg din calamităţi naturale, tulburări publice sau conflicte armate. 

• Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale este autorizat ca, în numele Guvernului, 
cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, să elibereze un certificat de garanţie 
guvernamentală pentru bunurile culturale mobile străine aflate temporar pe 
teritoriul statului român, 

• De asemenea, pentru a nu încheia un contract de asigurare în cazul exportului 
temporar al bunurilor culturale mobile clasate în categoria Tezaur, Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale are obligaţia de a obţine un certificat de garanţie 
guvernamentală din partea statului pe al căruiteritoriu ar urma să se afle bunurile 
culturale mobile române. 

• Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale poate prelungi durata certificatului de 
garanţie guvernamentală pentru bunurile culturale mobile străine aflate temporar 
pe teritoriul statului român numai în situaţii excepţionale, temeinic motivate, la 
cererea solicitantului certificatului de garanţie guvernamentală. 

 
Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, potrivit art. 55 din Legea nr. 182/2000 
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările și completările 
ulterioare: 

• evaluează rapoartele de expertiză şi hotărăşte asupra clasării bunurilor culturale 
mobile, inclusiv a celor aflate în biblioteci; 

• primeşte contestaţiile făcute de persoane fizice şi juridice cu privire la procedura 
de clasare a bunurilor culturale mobile şi face propuneri referitoare la 
soluţionarea acestora; 

• avizează normele de clasare a bunurilor culturale mobile şi normele privind 
comerţul cu bunuri culturale mobile; 
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• avizează normele privind executarea mulajelor, facsimilelor şi copiilor, precum şi 
a tirajelor postume după plăcile originale de gravură, în cazul bunurilor culturale 
mobile clasate; 

• avizează normele de conservare şi de restaurare a bunurilor culturale mobile 
clasate şi stabileşte priorităţile de restaurare a acestora; 

• avizează normele de acreditare a experţilor, normele de acreditare a 
specialiştilor, normele de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor, precum şi 
normele privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi 
restaurare; 

• avizează funcţionarea laboratoarelor şi a atelierelor care urmează să efectueze 
operaţiuni de restaurare; 

• avizează exportul temporar al bunurilor culturale mobile clasate; 
• avizează normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor 

culturale mobile; 
• avizează funcţionarea operatorilor economici care comercializează sau 

organizează licitaţii cu bunuri culturale mobile; 
• avizează regulamentele de organizare şi funcţionare a muzeelor şi colecţiilor 

publice; 
• acreditează experţii, specialiştii, conservatorii şi restauratorii; 
• acreditează specialiştii care pot avea acces, în condiţiile legii, la informaţia 

conţinută în registrele operatorilor economici autorizaţi să comercializeze bunuri 
culturale mobile. 
 

Structurile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale: 
• sunt obligate să transmită Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în termen 

de 3 zile de la primirea comunicării scrise a operatorului economic autorizat, 
înregistrarea privind punerea în vânzare a unui bun cultural mobil clasat în tezaur. 

• emit certificatul de export  
• întocmesc baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile clasate, aflate 

pe raza lor teritorială; 
• înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii 

nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum şi de 
persoane fizice; 

• efectuează expertiza necesară şi întocmesc documentaţia prevăzută de prezenta 
lege, în vederea clasării bunurilor culturale mobile; 

• înaintează Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor propunerile de clasare; 
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• înregistrează înştiinţările de schimbare a proprietarului sau deţinătorului, în cazul 
bunurilor culturale mobile clasate; 

• controlează periodic starea de conservare şi de securitate a bunurilor culturale 
mobile clasate, acordând consultanţă de specialitate la solicitarea proprietarilor 
sau titularilor altor drepturi reale; 

• fac propuneri de includere în priorităţile de restaurare a bunurilor mobile clasate 
în tezaur, aflate la instituţiile nespecializate, cultele religioase, alte persoane 
juridice decât instituţiile publice specializate, precum şi la persoanele fizice; 

• verifică dacă operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale 
mobile respectă obligaţiile ce le revin conform prezentei legi şi normelor emise în 
aplicarea acesteia; 

• aprobă exportul definitiv al bunurilor culturale mobile, eliberând, pe baza 
expertizei, certificatul de export întocmit potrivit normelor metodologice privind 
exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile; 

• colaborează şi stabilesc, împreună cu structurile abilitate ale Ministerului Apărării 
Naţionale şi ale Ministerului Afacerilor Interne, după caz, măsurile de protecţie a 
bunurilor culturale mobile, în caz de conflict armat sau de calamităţi naturale; 

 
 
  Serviciul public de recunoaştere a cultelor 

Secretariatul de Stat pentru Culte, are următoarele atribuții prevăzute de art. 4 din 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de 
Stat pentru Culte, cu modificările și completările ulterioare: 

• asigură relaţiile statului cu toate cultele şi asociaţiile religioase  din România; 
• sprijină toate cultele şi asociaţiile religioase, potrivit statutelor de organizare şi 

funcţionare ale acestora, în vederea participării lor la viaţa socială şi spirituală a 
ţării, urmăreşte ca în relaţiile dintre culte şi asociaţii religioase să fie excluse 
orice forme, mijloace şi acţiuni de învrăjbire religioasă; 

• participă la soluţionarea amiabilă a conflictelor dintre culte şi dintre culte şi 
asociaţii religioase; 

• monitorizează aplicarea actelor normative interne şi internaţionale referitoare la 
respectarea libertăţii religioase; 

• asigură legătura dintre cultele recunoscute de lege şi ministere, celelalte organe 
ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea respectării libertăţii şi 
autonomiei cultelor, a prevenirii şi înlăturării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii; 
sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru rezolvarea problemelor 
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specifice care apar în raporturile lor cu cultele şi asociaţiile religioase şi totodată 
acordă asistenţă cultelor şi asociaţiilor religioase, la solicitarea acestora, în 
soluţionarea problemelor pe care acestea le supun autorităţilor administraţiei 
publice locale; 

• analizează cererile de înfiinţare de noi culte, întocmeşte documentaţiile cerute de 
lege şi face propuneri Guvernului în vederea recunoaşterii acestora ; 

• acordă aviz consultativ în vederea obţinerii calităţii de asociaţie religioasă; 
• propune Guvernului recunoaşterea statutului de utilitate publică pentru organizaţii 

neguvernamentale cu activitate în domeniul vieţii religioase, cu respectarea 
normelor legale; 

• eliberează avizul necesar acordării vizei de lungă şedere pentru activităţi 
religioase sau prelungirii dreptului de şedere temporară pentru activităţi religioase 
străinilor care urmează să desfăşoare sau desfăşoară astfel de activităţi pe 
teritoriul României; 

• ţine evidenţa şi efectuează plata contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute de lege, 
care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse; 

• colaborează cu sistemul educaţional şi ia act de planurile de învăţământ şi 
programele analitice pentru predarea religiei, elaborate de cultele recunoscute de 
lege; 

• sprijină cultele recunoscute în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 
asistenţă religioasă şi socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de 
bătrâni, case de copii şi în alte instituţii, precum şi în familii care se confruntă cu 
nevoi speciale; 

• sprijină cultele recunoscute în activitatea de evidenţă, păstrare, conservare, 
restaurare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile şi imobile, aflate în 
proprietatea sau în folosinţa cultelor, în condiţiile legii; 

• ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmează să ocupe funcţii de 
conducere, precum şi a personalului clerical şi laic din cadrul cultelor recunoscute 
de lege, inclusiv din învăţământul teologic neintegrat în învăţământul public, în 
vederea alocării sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru salarizarea 
personalului cultelor, potrivit legii; 

• ţine evidenţa unităţilor de cult ale cultelor recunoscute care solicită sprijin pentru 
salarizarea personalului clerical; 

• iniţiază acţiuni de relaţii externe cu instituţii de stat similare din alte ţări şi 
organizaţii internaţionale neguvernamentale care se ocupă de garantarea şi 
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respectarea libertăţii religioase, precum şi a celorlalte drepturi fundamentale ale 
omului şi participă la manifestările organizate de acestea; 

• elaborează studii şi sinteze documentare referitoare la viaţa religioasă din 
România, precum şi despre activitatea cultelor şi organizaţiilor religioase din alte 
ţări;  

• organizează dezbateri, cu participarea specialiştilor români şi străini, privind 
teoria şi practica laică şi ecleziastică în acest domeniu; 

• gestionează resursele financiare publice alocate pentru completarea fondurilor 
necesare salarizării personalului clerical şi neclerical, potrivit legii; 

• acordă sprijin financiar, în condiţiile legii, pentru construirea, amenajarea, 
repararea, restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult, sediilor unităţilor de 
învăţământ teologic, sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de 
cult, clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale 
unităţilor de cult şi bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil ale cultelor, 
amenajarea şi întreţinerea muzeelor deţinute ori pe care le administrează 
unităţile de cult; 

• acordă sprijin financiar, în condiţiile legii, pentru achiziţionarea de imobile 
necesare desfăşurării activităţilor unităţilor de cult şi de asistenţă socială şi 
medicală susţinute de acestea; 

• completează fondurile proprii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult 
cu venituri mici sau fără venituri; 

• sprijină activităţile de asistenţă socială şi medicală organizate de cultele 
recunoscute de lege în spitale, centre de plasament, cămine pentru bătrâni şi alte 
forme de asistenţă; 

• susţine acţiunile cu caracter intern şi internaţional realizate de cultele 
recunoscute de lege; 

• controlează modul de utilizare a fondurilor primite de către culte de la bugetul de 
stat, potrivit destinaţiei stabilite şi cu respectarea prevederilor legale; 

• sprijină cultele, la cerere, în organizarea evidenţei contabile, statistice, în 
concordanţă cu legislaţia de specialitate, asigurând colaborarea acestora cu 
instituţiile de sinteză. 
 

De asemenea, conform art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea 
şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte, cu modificările și completările 
ulterioare, Secretariatul de Stat pentru Culte elaborează proiecte de acte normative din 
domeniul vieţii religioase şi avizează proiecte de acte normative elaborate de ministere 
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şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu implicaţii în 
viaţa cultelor şi asociaţiilor religioase. 
 
Cultele au de asemenea atribuții legale privind prestarea acestui serviciu public, care 
sunt prevăzute de art. 10, 28, 33, 34 și 39 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea 
religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare, 
conform cărora: 

• Cultele pot stabili contribuţii din partea credincioşilor lor pentru susţinerea 
activităţilor pe care le desfăşoară; 

• Unităţile locale ale cultelor pot avea şi întreţine, singure sau în asociere cu alte 
culte, cimitire confesionale pentru credincioşii lor. Cimitirele confesionale se 
administrează potrivit regulamentelor cultului deţinător. Identitatea confesională 
a cimitirelor istorice este protejată de lege; 

• Cultele au dreptul să înfiinţeze şi să administreze unităţi de învăţământ pentru 
pregătirea personalului de cult, a profesorilor de religie, precum şi a altor 
specialişti necesari activităţii religioase a fiecărui cult, în condiţiile prevăzute de 
lege; 

• Fiecare cult este liber să îşi stabilească forma, nivelul, numărul şi planul de 
şcolarizare pentru instituţiile de învăţământ proprii, în condiţiile prevăzute de 
lege. 

• Cultele îşi elaborează planurile şi programele de învăţământ pentru învăţământul 
teologic preuniversitar şi programele pentru predarea religiei. Acestea se avizează 
de către Secretariatul de Stat pentru Culte şi se aprobă de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale; 

• Cultele recunoscute au dreptul de a înfiinţa şi administra forme de învăţământ 
confesional de toate nivelurile, profilurile şi specializările, în condiţiile legii. 

 
Asociaţiile religioase, conform art. 10, alin. (2) și art. 28, raportat la art. 44 din Legea 
nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările 
și completările ulterioare: 

• pot stabili contribuţii din partea credincioşilor lor pentru susţinerea activităţilor 
pe care le desfăşoară. 

• pot avea şi întreţine, singure sau în asociere cu alte culte, cimitire confesionale 
pentru credincioşii lor. 
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  Serviciul public de gestionare a mormintelor şi operelor comemorative de 
război 

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, aflat în subordinea Ministerului Apărării 
Naţionale,  are,  potrivit art. 26 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi 
operelor comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare, 
următoarele atribuţii: 

• organizează sistemul naţional de cercetare şi evidenţă a mormintelor şi operelor 
comemorative de război, româneşti şi străine, aflate pe teritoriul României, şi a 
celor româneşti din străinătate şi acţionează pentru căutarea, descoperirea şi 
identificarea acestora; 

• ţine evidenţa centralizată a mormintelor şi operelor comemorative de război, 
româneşti şi străine, aflate pe teritoriul României, şi a celor româneşti din 
străinătate, precum şi a obiectelor de identificare descoperite ocazional sau cu 
prilejul exhumărilor; 

• ia măsurile necesare pentru înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor 
comemorative de război româneşti în străinătate; 

• propune Ministerului Apărării Naţionale iniţierea proiectelor de hotărâri ale 
Guvernului pentru înfiinţarea, modificarea, precum şi pentru construirea 
mormintelor şi operelor comemorative de război străine pe teritoriul României; 

• iniţiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, încheierea acordurilor 
internaţionale privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război; 

• valorifică toate datele şi informaţiile existente şi acţionează pentru căutarea, 
descoperirea, identificarea şi luarea în evidenţă a mormintelor de război; 

• hotărăşte modalităţile de regrupare a osemintelor morţilor de război şi însemnele 
comemorative pentru locurile de înhumare comune atunci când nu pot fi 
amenajate morminte individuale; 

• pune la dispoziţie celor interesaţi, la cerere, datele de care dispune referitoare la 
locul de înhumare a persoanelor decedate; 

• colaborează cu reprezentanţele diplomatice străine pentru organizarea 
ceremonialelor de comemorare a militarilor acestor state înhumaţi pe teritoriul 
României; 

• elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, împreună cu instituţiile de apărare 
şi ordine publică, programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor şi de alte 
evenimente; 

• avizează sau aprobă, după caz, modificarea ori strămutarea mormintelor şi 
operelor comemorative de război româneşti aflate pe teritoriul naţional; 
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• iniţiază, împreună cu instituţiile abilitate prin lege, proiectele de acte normative 
pentru declararea utilităţii publice şi exproprierea, în condiţiile legii, a imobilelor 
pe care se află amplasate sau se vor construi morminte şi opere comemorative de 
război; 

• propune Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice mormintele şi operele 
comemorative de război de pe teritoriul României care să fie cuprinse în Lista 
monumentelor istorice; 

• sesizează Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, atunci când deţine informaţii, 
cu privire la intervenţii neautorizate asupra operelor comemorative de război 
cuprinse în Lista monumentelor istorice sau când este încălcată zona de protecţie 
a acestora; 

• promovează programe şi participă la valorificarea în plan educativ a memoriei 
celor căzuţi pentru ţară; 

• organizează manifestări ştiinţifice şi sesiuni de comunicări, editează şi distribuie 
publicaţii şi produse media pentru educarea patriotică a cetăţenilor; 

• organizează, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, tabere pentru 
tineret, în scopul îngrijirii mormintelor şi operelor comemorative de război, pe 
care le poate susţine financiar; 

• elaborează proiectele de acte normative pentru darea în administrarea unităţilor 
administrativ-teritoriale a mormintelor şi operelor comemorative de război de 
interes naţional; 

• reprezintă Guvernul României la activităţile internaţionale care au ca obiect 
mormintele şi operele comemorative de război; 

• controlează respectarea regimului juridic al mormintelor şi operelor comemorative 
de război, aplică sancţiuni sau sesizează, după caz, autorităţile abilitate de lege, 
atunci când regimul acestora este încălcat; 

• propune trecerea unor morminte şi opere comemorative de război în patrimoniul 
public al unităţilor administrativ-teritoriale; 

• iniţiază proiecte de hotărâri privind înfiinţarea, modificarea sau protejarea 
mormintelor şi operelor comemorative de război, la propunerea instituţiilor de 
apărare şi ordine publică; 

• iniţiază, împreună cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi cu alte instituţii 
abilitate prin lege, concursuri pentru proiectarea şi executarea de monumente de 
natura mormintelor şi operelor comemorative de război, astfel cum sunt definite 
la art. 5, precum şi de biserici aferente cimitirelor în care se află mormintele de 
război, selectează proiectele şi urmăreşte finalizarea acestora; 
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• formulează propuneri în vederea editării de timbre omagiale şi comemorative pe 
teme legate de cinstirea eroilor; 

• avizează regulamentele de construcţie din zonele de protecţie a mormintelor şi 
operelor comemorative de război; 

• publică Lista mormintelor şi operelor comemorative de război în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, şi o actualizează ori de câte ori apar modificări; 

• execută controlul la morminte şi opere comemorative de război privind starea lor 
de conservare şi respectarea avizelor de specialitate emise, precum şi controlul 
şantierelor având drept obiect mormintele şi operele comemorative de război, 
indiferent de regimul de proprietate, de natura operaţiunilor şi de sursa de 
finanţare; 

• constată contravenţii şi aplică sancţiuni, prin împuterniciţii săi, şi ia măsurile de 
sesizare a organelor de cercetare penală, în cazul infracţiunilor; 

• susţine, în condiţiile legii, programe şi proiecte de revitalizare şi punere în valoare 
a mormintelor/operelor comemorative de război, hotărăşte strategii şi 
cofinanţează programe şi publicaţii pentru animarea culturală şi stimularea 
interesului public faţă de mormintele şi operele comemorative de război; 

• editează, finanţează şi publică, anual, Buletinul informativ al Oficiului Naţional 
pentru Cultul Eroilor, precum şi alte publicaţii de specialitate, pe orice tip de 
suport şi în mediul virtual; 

 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, are atribuțiile prevăzute de art. 30 din 
Legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu 
modificările și completările ulterioare, și anume: 
• avizează, prin comisiile de specialitate, documentaţiile pentru amplasarea şi 

realizarea de opere comemorative de război; 
• avizează, prin comisiile de specialitate, documentaţiile pentru intervenţiile asupra 

mormintelor şi operelor comemorative de război înscrise în Lista monumentelor 
istorice; 

• asigură, prin direcţiile pentru cultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
inspecţia şi controlul propriu la mormintele şi operele comemorative de război 
înscrise în Lista monumentelor istorice, privind starea lor de conservare şi 
respectarea avizelor de specialitate emise; 

• susţine programe şi proiecte de punere în valoare a mormintelor şi operelor 
comemorative de război înscrise în Lista monumentelor istorice, cofinanţează 
programe şi publicaţii pentru animarea culturală şi stimularea interesului public 
faţă de acestea; 
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• colaborează cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor pentru organizarea şi 
desfăşurarea manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor; 

 
Ministerul Afacerilor Externe, potrivit art. 31 din Legea 379/2003 privind regimul 
mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările și completările 
ulterioare: 

• negociază, împreună cu reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor şi ai 
altor instituţii, după caz, acordurile interguvernamentale având ca obiect regimul 
mormintelor şi operelor comemorative de război; 

• ţine evidenţa centralizată a mormintelor şi operelor comemorative de război 
româneşti din străinătate; reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale 
României din străinătate păstrează şi actualizează permanent evidenţa 
mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti aflate pe teritoriul 
statului unde îşi desfăşoară activitatea; 

• organizează, prin reprezentanţele diplomatice sau oficiile consulare, activităţi de 
cinstire a memoriei militarilor români căzuţi pe teritoriul statelor străine; 

• sprijină acţiunile pe plan extern, organizate şi desfăşurate de către Oficiul 
Naţional pentru Cultul Eroilor; 

 
Ministerul Apărării Naţionale, conform art. 32 din Legea 379/2003 privind regimul 
mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările și completările 
ulterioare: 

• ţine evidenţa centralizată a mormintelor şi operelor comemorative de război 
aflate în administrarea sa, asigură protejarea lor şi îşi prevede fondurile necesare 
în acest scop; 

• stabileşte regulile de desfăşurare a ceremonialelor la mormintele şi operele 
comemorative de război; 

• asigură paza la Mormântul Ostaşului Necunoscut şi stabileşte reguli privind 
organizarea vizitelor şi solemnităţilor în acest loc; 

• participă la ceremonialele organizate la mormintele şi operele comemorative de 
război; 

• pune la dispoziţie instituţiilor şi persoanelor interesate, la cerere, informaţiile de 
care dispune privind mormintele şi operele comemorative de război; 

• asigură participarea militarilor la programele care vizează valorificarea în plan 
educativ a memoriei eroilor; 
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• participă la pregătirea şi negocierea acordurilor internaţionale privind regimul 
mormintelor şi operelor comemorative de război; 

 
Ministerul Afacerilor Interne, are atribuțiile prevăzute în art. 33 din Legea 379/2003 
privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările și 
completările ulterioare, și anume:   

• ţine evidenţa centralizată a mormintelor şi operelor comemorative de război 
aflate în administrarea sa, asigură protejarea lor şi îşi prevede fondurile necesare 
în acest scop; 

• pune la dispoziţie instituţiilor şi persoanelor interesate, la cerere, informaţiile de 
care dispune privind mormintele şi operele comemorative de război; 

• asigură, potrivit legii, ordinea publică la locul de desfăşurare a activităţilor 
comemorative; 

• la cererea autorităţilor administraţiei publice poate asigura paza şi ceremonialele 
la unele morminte şi opere comemorative de război; 

• organizează ceremoniale militare şi religioase la locurile unde se află cimitire şi 
opere comemorative de război, de interes naţional sau proprii, cu ocazia 
sărbătorilor legale; 

• iniţiază programe speciale pentru comemorarea Zilei Eroilor; 
• poate organiza acţiuni de strângere de fonduri sau activităţi cu caracter filantropic 

pentru construirea sau întreţinerea unor monumente proprii; 
• colaborează cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor în vederea protejării 

mormintelor şi operelor comemorative de război din ţară; 
• participă la negocierea şi punerea în aplicare a acordurilor interguvernamentale în 

domeniu. 
 

Ministerul Transporturilor are sarcina de a emite, în conformitate cu dispoziţiile legale, 
avize de specialitate pentru mormintele şi operele comemorative de război nou-
înfiinţate213. 
 
 
 
 

                                            
 

213 Art. 34 din Legea nr. 379/2003. 
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Ministerul Educaţiei Naţionale214:  
• iniţiază programe de promovare a cultului eroilor în rândurile tinerei generaţii; 
• asigură participarea tinerilor la îngrijirea mormintelor şi operelor comemorative 

de război, la taberele organizate şi finanţate de Oficiul Naţional pentru Cultul 
Eroilor, precum şi la alte activităţi similare. 

 
Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti215 

• ţin evidenţa centralizată a mormintelor şi operelor comemorative de război situate 
pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz; 

• îşi prevăd în proiectele bugetelor proprii resursele financiare necesare protejării 
mormintelor şi operelor comemorative de război aflate în proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale sau în administrarea lor; 

• colaborează cu consiliile locale pentru protejarea mormintelor şi operelor 
comemorative de război; 

• iau măsurile legale atunci când constată încălcări ale regimului juridic al 
mormintelor şi operelor comemorative de război; 

• cuprind, în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv 
de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea mormintelor şi 
operelor comemorative de război, elaborează, actualizează, şi aprobă 
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism care conţin morminte şi 
opere comemorative de război. 

 
Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti216 

• ţin evidenţa detaliată a mormintelor şi operelor comemorative de război situate 
pe raza lor teritorială şi asigură protejarea lor, prevăzându-şi în bugete fondurile 
necesare în acest scop; 

• colaborează cu organizaţiile neguvernamentale pentru protejarea mormintelor şi a 
operelor comemorative de război; 

• iau măsurile legale, atunci când constată încălcări ale regimului juridic al 
mormintelor şi operelor comemorative de război; 

                                            
 

214 Art. 35 din Legea nr. 379/2003. 
215 Art. 36 din Legea 379/2003.  
216 Art. 37 din Legea 379/2003.  
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• transmit anual Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor date despre starea de 
conservare a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate pe teritoriul 
unităţii administrativ-teritoriale a acestora; 

• elaborează regulamentele de urbanism pentru zonale de protecţie a mormintelor 
şi operelor comemorative de război şi aprobă planurile urbanistice zonale numai 
pe baza şi în condiţiile avizului Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. 

 
 
  Serviciul public de protejare a monumentelor istorice 

Din analiza prevederilor Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare rezultă că autoritățile 
administrației publice centrale exercită competențe partajate cu autoritățile 
administrației publice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.  
 
Ariile de competență în ceea ce privește protejarea monumentelor istorice vizează în 
principal: 
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Principalele atribuții ale autorităților implicate în asigurarea furnizării serviciului de 
protejare a monumentelor istorice, sunt următoarele: 
 

Direcțiile Județene pentru Cultură

• Primesc și procesează date privind situația juridică a imobilelor, în vederea inventarierii monumentelor istorice;
• Declanșează procedura de clasare/declasare din oficiu sau la cererea/propunerea proprietarului bunului imobil, 

primarului, Consiliului Local/Județean, CNMI, Comisiei Naționale de Arheologie sau a Comisiei Naționale a 

Muzeelor și Colecțiilor, asociațiilor/fundațiilor, instituțiilor publice cu atribuții în domeniu;
• Comunică proprietarului sau titularului altui drept real asupra bunului imobil declanșarea procedurii de clasare/

declasare
• Asigură întocmirea dosarului de clasare/declasare și îl înaintează compartimentului de specialitate din Ministerul 

Culturii;
• Transmite comunicarea de clasare/declasare sau răspunsul motivat privind neclasarea/nedeclasarea proprietarului 

și titularilor altor drepturi reale, precum și autorității administrației publice locale;
• Întocmesc și transmit proprietarului Obligația privind folosința monumentului istoric;
• Delegatul DJC întocmește nota de constatare în vederea declanșării procedurii de clasare de urgență;
• Comunică proprietarului declanșarea procedurii de clasare de urgență.

Ministerul Culturii și Identității Naționale

• Compartimentul de specialitate analizează și prezintă dosarul de clasare/declasare după caz, CNMI și/sau 

Comisiei Naționale de Arheologie

• Emite ordinul de clasare a bunului imobil;

• Primește contestațiile cu privire la comunicarea de clasare/declasare sau raspunsul privind neclasarea/

nedeclasarea;

• Asigură publicarea ordinului de clasare/declasare;

• Avizează instituirea de servituți pentru zonele construite protejate;

• Aprobă normele metodologice pentru marcarea cu însemne distinctive și controlează amplasarea acestora;

• Aprobă prin ordin Lista monumentelor istorice;

• Avizează declararea monumentelor de interes public local. 

CNMI
• Secretarul CNMI elaborează proiectul de ordin 

de clasare/declasare și îl înaintează Ministrului 

Culturii spre aprobare;
• Propune schimbarea grupei de clasare;
• Hotărăște prin vot asupra contestațiilor cu 

privire la comunicarea de clasare/declasare 
sau raspunsul privind neclasarea/nedeclasarea.

Autoritățile administrației publice locale

• Asigură evidențierea monumentelor istorice, 
zonelor de protecție și zonelor construite 

protejate în planurile de amenajare a teritoriului 
și în planurile urbanistice ale unităților 

administrativ-teritoriale;
• Asigură marcarea prin însemn distinctiv a calității 

de monument istoric, zonă construită protejată, 
oraș istoric sau sat istoric;

• Pot solicita clasarea unui bun imobil;
• Poate întocmi nota de constatare în vederea 

declanșării procedurii de clasare de urgență;
• Pot declara prin hotărâre a Consiliului Local/

Consiliului Județean monumente de interes public 

local;
• Includ protejarea monumentelor istorice ca parte 

componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă 

economico-socială, turistică, urbanistică și de 

amenajare a teritoriului la nivel local. 

Institutul Național al Patrimoniului

• Întocmește Lista monumentelor istorice clasate 

în grupa A sau B;
• Asigură actualizarea la fiecare 5 ani a Listei 

monumentelor istorice.
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În ceea ce privește intervențiile asupra monumentelor istorice, Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale sau Direcțiile Județene pentru Cultură, după caz, emit avizul privind 
intervenții asupra monumentelor istorice, avizele privind intervenţii asupra imobilelor 
situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, 
pentru care nu există regulamente de construcţie avizate și exercită inspecția și controlul 
cu privire la aceste intervenții. Autoritățile administrației publice locale emitente 
transmit DJC copii ale autorizațiilor de construcție sau de desființare, pentru lucrări care 
urmează să se execute la monumentele istorice, în zonele de protecție a acestora sau în 
zonele construite protejate.  
 
Printre atribuțiile principale ale entităților implicate în asigurarea furnizării serviciului 
de protejare a monumentelor istorice se numără și următoarele: 
 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Direcțiile Județene pentru Cultură, alte 
instituții subordonate 

• elaborează și asigură aplicarea strategiei naționale și urmărește respectarea 
normelor și metodologiilor din domeniul protejării monumentelor istorice; 

• asigură îndeplinirea angajamentelor statului asumate prin convențiile 
internaționale referitoare la protecția monumentelor istorice; 

• reprezintă statul în relația cu proprietarii de monumente istorice și cu titularii 
altor drepturi reale asupra acestora; 

• organizează sistemul naţional de cercetare, inventariere, clasare a monumentelor 
istorice, de elaborare a reglementărilor din domeniu, de inspecţie şi control al 
monumentelor istorice; 

• avizează reglementările, normele şi metodologiile elaborate de alte autorități, cu 
aplicabilitate pentru domeniul monumentelor istorice; 

• face propuneri pentru cuprindere în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare 
pentru finanțarea cheltuielilor legate de protejarea monumentelor istorice; 

• emite avizul privind documentațiile de urbanism din zonele de protecție a 
monumentelor istorice și din zonele construite protejate, 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 planurile urbanistice, 
precum şi pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice, 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, 



 
 

 

847 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

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; 

• iniţiază, atunci când este necesar, sau solicită Consiliilor Judeţene exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice, în vederea salvării 
acestora de la distrugere şi degradare; 

• coordonează, prin diriginţi de specialitate ai Institutului Naţional al Patrimoniului, 
lucrările de conservare, consolidare şi restaurare a monumentelor istorice, atunci 
când intervenţiile sunt finanţate total sau parţial din fondurile alocate de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale; 

• 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; 

• constată contravenţii şi aplică sancţiuni prin împuterniciţii săi şi ia măsurile 
corespunzătoare de sesizare a organelor de cercetare penală, în cazul 
infracţiunilor; 

• instituie Registrul specialiştilor, Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici; 
• emite atestate pentru specialiştii şi experţii în domeniul protejării monumentelor 

istorice; 
• avizează folosirea materialelor, tehnicilor şi tehnologiilor noi pentru restaurarea 

monumentelor istorice; 
• 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; 

• asigură funcţionarea, logistica, secretariatul şi sediul Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice şi, prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii și Identității Naționale, pentru comisiile regionale ale monumentelor 
istorice; 

• exercită, în numele statului, dreptul de preemţiune asupra monumentelor istorice 
clasate în grupa A; 

• 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. 
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Institutul Național al Patrimoniului 
• gestionează fondurile 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 și Identității Naționale şi 
încredinţate prin transfer Institutului Naţional al Patrimoniului; 

• fundamentează necesarul de credite, propune priorităţile şi evaluează 
documentaţiile 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; 

• gestionează, prin acordarea de credite, în regim extrabugetar, sumele provenite 
din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum şi din alte surse cu aceeaşi 
destinaţie; 

• administrează, în numele Ministerului Culturii și Identității Naționale, 
monumentele istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât 
cele administrate de alte instituţii publice, propune eficientizarea acestora prin 
promovarea de proiecte şi programe de revitalizare, realizarea de parteneriate sau 
prin concesionare, dare în folosinţă gratuită ori închiriere; 

• actualizează inventarului monumentelor istorice; 
• elaborează reglementările, normele şi metodologiile specifice domeniului 

protejării monumentelor istorice privind conţinutul-cadru al documentaţiilor, 
tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achiziţiilor publice, 
contractarea şi decontarea lucrărilor.  

 
Comisia Națională a Monumentelor Istorice 

• propune aprobarea strategiei naţionale privind protejarea monumentelor istorice, 
elaborată de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice; 

• formulează priorităţile privind lucrările şi măsurile necesare pentru asigurarea 

protejării monumentelor istorice, indiferent de situaţia lor juridică şi de sursa de 

finanţare; 
• propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii şi Identităţii Naţionale, a 

metodologiilor, normelor, normativelor şi reglementărilor din domeniul protejării 

monumentelor istorice, elaborate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau 

de instituţiile specializate din subordinea acestuia; 
• propune clasarea, declasarea, neclasarea sau nedeclasarea şi schimbarea grupei 

de clasare a monumentelor istorice; 
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• propune criteriile de atestare a specialiştilor şi experţilor din domeniul protejării 

monumentelor istorice; 
• propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea "Zone 

construite protejate"; 
• propune avizarea pentru secţiunile de specialitate din planurile privind 

amenajarea teritoriului care au ca obiect monumentele istorice sau zone 
construite protejate; 

• 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; 
• propune avizul pentru planurile urbanistice generale ale unităţilor administrativ-

teritoriale, 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; 

• 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; 
• propune avizul pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a 

monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu există 

documentaţii de urbanism avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7; 
• propune avizul pentru documentaţiile privind soluţiile de intervenţie asupra 

componentelor artistice ale monumentelor istorice grupa A şi B; 
• 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; 
• propune avizarea folosirii unor materiale, tehnici şi tehnologii noi pentru 

restaurarea monumentelor istorice, în baza documentaţiilor de specialitate; 
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• propune programe de pregătire a specialiştilor, precum şi planuri-cadru de 
învăţământ, de formare şi specializare în domeniul protejării monumentelor 

istorice. 

Comisiile zonale ale monumentelor Istorice 
• fundamentează şi propun elementele specifice strategiei regionale privind 

protejarea monumentelor istorice; 
• formulează priorităţile pentru protejarea monumentelor istorice în plan regional, 

în vederea evaluării şi asigurării fondurilor necesare; 
• 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; 

• 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,  

• propun avizarea planurilor urbanistice generale, planurilor urbanistice zonale şi de 
detaliu referitoare la monumente istorice, zonele de protecţie ale acestora sau 
zone construite protejate care nu cuprind monumente istorice calsate în grupa A; 

• 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 în vigoare 
avizate; 

• propun avizul pentru documentaţiile tehnice care cuprind lucrări de cercetare, 
investigaţii, expertize tehnice, proiecte tehnice şi detalii de execuţie pentru 
monumentele istorice clasate în grupa B, care nu presupune intervenţia pe 
componentele artistice, pentru documentaţiile privind zonele de protecţie a 
monumentelor istorice şi zonele construite protejate; 

• propun avizul pentru documentaţiile pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii 
curente la monumentele istorice clasate în grupa A, care nu aduc modificări de 
arhitectură în condiţiile în care lucrările se execută cu materiale şi tehnici de 
lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric care nu presupun 
intervenţia pe componentele artistice.  
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Autoritățile administrației publice locale 
• 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; 

• alocă resurse financiare în scopul protejării monumentelor istorice clasate, aflate 
în domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale, precum şi a celor 
abandonate sau aflate în litigiu; 

• cooperează cu ceilalţi proprietari sau administratori de monumente istorice; 
• se asociază cu alte unități administrativ-teritoriale, cu persoane fizice sau juridice 

în vederea realizării unor lucrări de protejare a monumentelor istorie, înființând în 
acest scop instituții și servicii publice de interes local; 

• participă la finanţarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând 
distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administrează; 

• 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; 

• iau măsurile tehnice şi administrative necesare în vederea prevenirii degradării 
monumentelor istorice; 

• 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; 

• includ în structura aparatului propriu compartimente specializate sau, după caz, 
posturi ori sarcini de serviciu precise în domeniul protejării monumentelor 
istorice; 

• Consiliul local furnizează DJC toate informațiile actualizate din domeniul 
protejării monumentelor istorice; 

• Consiliul local asigură elaborarea documentației pentru delimitarea zonelor de 
protecție a monumentelor istorice; 

• Consiliul local prevede după clasarea monumentelor istorice fondurile fondurile 
bugetare necesare pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a 
teritoriului şi a regulamentelor aferente; 

• Consiliul local elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protecţie a 
monumentelor istorice şi pentru zonele construite protejate şi le aprobă după 
avizarea de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau DJC, după caz; 
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• Consiliul local elaborează sau, după caz, aprobă programe ori măsuri 
administrative, bugetare sau fiscale speciale de prevenire a degradării 
monumentelor istorice şi a zonelor protejate din unitatea administrativ-teritorială, 
cu respectarea avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale/DJC; 

• Consiliul local interzice circulaţia vehiculelor grele şi transportul de materiale 
explozive în zona de protecţie a monumentelor istorice; 

• Primarul 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, 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; 

• Primarul ia măsuri pentru autorizarea cu prioritate a documentaţiilor tehnice care 
se referă la intervenţii asupra monumentelor istorice; 

• Primarul 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 DJC; 

• Primarul asigură prin aparatul propriu de specialitate şi în colaborare cu DJC 
aplicarea însemnelor distinctive şi a siglelor de monumente istorice şi controlează 
întreţinerea lor de către proprietar; 

• Primarul ia măsuri pentru asigurarea pazei şi protecţiei monumentelor istorice 
aflate în domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale, precum şi a monumentelor istorice abandonate sau aflate în litigiu, 
semnalând de urgenţă DJC orice caz de nerespectare a legii; 

• Primarul asigură efectuarea, împreună cu serviciile comunitare pentru situații de 
urgență, de acţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor la monumente istorice; 

• Consiliul Județean cooperează cu DJC, comunică toate informaţiile referitoare la 
monumentele istorice aflate în teritoriul de competenţă și facilitează comunicarea 
dintre DJC și Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ; 

• Consiliul Județean inițiază, cu avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale, 
procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea protejării 
monumentelor istorice; 

• Consiliul Județean sprijină și îndrumă activitatea Consiliilor locale 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. 
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3.15.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de cultură 
 
În privința finanțării serviciilor publice de cultură,  acestea sunt finanţate de la bugetul 
de stat, o mare parte fiind finanțate și din bugetele locale, iar unele dintre acestea 
primind și anumite subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetul local. 
 
 
  Serviciul public de protejare a patrimoniului tehnic și industrial 

Serviciului public de protejare a patrimoniului tehnic și industrial este finanțat de către 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale, autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale și de către Academia Română, finanţarea 
provenind atat de la bugetul de stat cât și de la bugetul local217.  
 
Conform art. 50 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 
national mobil, cu modificările și completările ulterioare, finanţarea activităţilor de 
descoperire, colectare, cercetare, expertizare, clasare, inventariere, depozitare, 
conservare, preparare, restaurare, protejare şi punere în valoare a bunurilor culturale 
mobile clasate, indiferent de proprietar, de titularii altor drepturi reale şi de titularii 
dreptului de administrare, se poate face de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, 
Ministerul Educaţiei Naţionale, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 
Academia Română şi de alte instituţii publice, după caz, din venituri proprii şi din alocaţii 
bugetare. Alocaţiile bugetare destinate activităţilor de mai sus sunt nominalizate cu 
aceste destinaţii în bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, al Ministerului 
Educaţiei Naţionale, în bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 
precum şi în bugetele altor instituţii publice. Achiziţionarea de bunuri culturale mobile 
pentru instituţiile publice specializate, în funcţie de subordonarea acestora, se poate 
face din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetele autorităţilor administraţiei 
publice centrale sau locale. 
 
Un procent de 3% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care 
desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc va fi direcţionat anual către 

                                            
 

217 Art. 49 din Legea 422/2001 raportat la art. 5 din Legea 6/2008 și Art. 50 din Legea nr. 182/2000: 
(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.        
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Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru finanţarea lucrărilor de restaurare, 
conservare şi consolidare la monumentele istorice iar suma va fi virată către Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul 
precedent218. 
 
 
  Serviciul public de protejare a muzeelor și colecțiilor publice 

Activitatea muzeelor şi a colecţiilor publice de drept public se finanţează din venituri 
proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după 
caz219. 
 
 
  Serviciul public de protejare a patrimoniului cultural imaterial 

Serviciul public de protejare a patrimoniului cultural imaterial este finanţat de către 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale220 și Institutul Național al Patrimoniului221 din 
bugetul de stat, precum și prin veniturile proprii222. 

                                            
 

218 Art. 51 din Legea nr. 422/2001. 
219 Art. 22 din Legea 311/2003. 
220 Art. 17 din Legea nr. 26/2008. 
221 Art. 18 din Legea nr. 26/2008. 
222 Art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 593/2011: „(2)Veniturile proprii se obţin din activităţi realizate 
direct de Institut, şi anume: 
a)gestionarea timbrului monumentelor istorice; 
b)contractarea şi realizarea de studii, cercetări şi expertize în domeniul patrimoniului cultural imobil, 
mobil şi imaterial; 
c)realizarea de lucrări şi servicii de specialitate, tehnice şi economice, în domeniul protejării 
monumentelor istorice; 
d)editarea şi comercializarea materialelor privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor 
istorice, a patrimoniului mobil şi a celui imaterial, precum şi a celor privind educaţia permanentă în 
domeniul expresiilor culturale tradiţionale; 
e)alte activităţi specifice realizate în conformitate cu atribuţiile sale legale; 
f)cofinanţări de programe şi proiecte; 
g)publicaţii pe orice tip de suport; 
h)prestaţii editoriale; 
i)studii, proiecte şi prestări de servicii; 
j)exploatarea bunurilor pe care le are în administrare: arhivă, fonotecă şi altele; 
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  Serviciul public de reprezentare, promovare și protejare cultură şi civilizaţie 
naţională în ţară şi în străinătate 

Serviciul de reprezentare, promovare și protejare cultură şi civilizaţie naţională în 
ţară şi în străinătate este finanțat de la bugetul de stat prin Institutul cultural român223, 
iar Institutele culturale româneşti din străinătate sunt finanţate de la bugetul de stat, 
pentru cheltuieli administrative, printr-un capitol distinct cuprins în bugetul Ministerului 
Afacerilor Externe224, iar cheltuielile cu programele şi proiectele culturale sunt finanţate 
de la bugetul de stat, printr-un capitol distinct cuprins în bugetul Institutului Cultural 
Român.  
 
Institutul poate reţine şi utiliza venituri din vânzarea produselor editoriale, realizarea de 
studii, analize şi programe pe bază de contracte de cercetare, precum şi din proiecte 
realizate în parteneriat public - privat. Institutul poate primi şi folosi donaţii şi 
sponsorizări. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a așezămintelor culturale şi a instituţiilor de 

spectacole sau concerte 

Finanţarea aşezămintelor culturale225, instituţiilor de spectacole sau concerte226, se 
realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, precum şi din 
alte surse, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu 
modificările și compeltările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind 
instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii 
de impresariat artistic, cu modificările și compeltările ulterioare. Subvențiile sunt 
acordate de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, autorităţile administraţiei 
publice centrale, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale. 
 

                                                                                                                                                  
 

k)sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine.” 
223 Art. 21 din Legea 356/2003. 
224 Art. 21 alin. (4) din Legea 356/2003. 
225 Art. 15 din O.U.G. nr. 118/2006. 
226 Art. 20 din O.G. nr. 21/2007. 
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Serviciul public de gestionare a bibliotecilor 

Finaţarea serviciului public de gestionare a bibliotecilor se face prin bugetul de stat şi 

bugetele locale, după cum urmează: 

Insituţia/autoritatea 
prestatoare a 
serviciului public 

Subordonarea 
instituţiei/autorităţii 
prestatoare 

Finanţarea 
instituţiei/autorităţii 
prestatoare 

Baza legală a 
finanţării 

Comisia Naţională a 
Bibliotecilor  

în coordonarea 
Ministerului 
Educaţiei Naţionale 
şi a Ministerului 
Culturii şi Identităţii 
Naţionale. Sediul 
oficial şi 
secretariatul tehnic 
ale Comisiei sunt 
asigurate de 
Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale. 

bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului 
Culturii şi Identității 
Naționale 

Art. 61, alin. (1) 
din Legea nr. 
334/2002 

Biblioteca Naţională 
a României  

în subordinea 
Ministerului Culturii 
şi Identităţii 
Naţionale 

venituri proprii şi din 
subvenţii acordate 
de la bugetul de 
stat, prin bugetul 
Ministerului Culturii 
şi Identităţii 
Naţionale 

Art. 12, alin. 3 
din Legea nr. 
334/2002 

Biblioteca Academiei 
Române  

în subordinea 
Academiei Române 

  

Biblioteci 
universitare  

   

• bibliotecile 
centrale 
universitare  

subordonate 
Ministerului 
Educaţiei Naţionale 

Finanţate prin 
bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale 

Art. 18, lit. a) 
din Legea nr. 
334/2002 

• bibliotecile 
instituţiilor de 
învăţământ 

subordonate 
senatelor instituţiilor 
de învăţământ 

finanţate din bugetul 
instituţiilor de 
învăţământ superior 

Art. 18, lit. b) 
din Legea nr. 
334/2002 
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superior de 
stat sau privat  

superior de stat sau 
privat   

de stat sau privat 

Biblioteci 
specializate  

Instituţiile 
academice şi de 
cercetare, 
autorităţile 
administraţiei 
publice centrale şi 
locale, instituţiile 
publice, unităţile 
militare, agenţii 
economici şi 
celelalte persoane 
juridice de drept 
public sau privat 

sunt finanţate de 
către autorităţile, 
instituţiile sau 
celelalte persoane 
juridice care le 
tutelează 

Art. 21 din Legea 
nr. 334/2002 

Biblioteci publice     
• Biblioteca 

Metropolitană 
Bucureşti  

în subordinea 
Consiliului General al 
Municipiului 
Bucureşti. 

bugetul municipiului 
Bucureşti 
Consiliile locale ale 
sectoarelor pot 
finanţa programe 
culturale, lucrări de 
investiţii şi cheltuieli 
materiale pentru 
filialele aflate pe 
teritoriul sectorului 
respectiv. 

Art. 26 din Legea 
nr. 334/2002 

• bibliotecile 
judeţene  

în subordinea 
consiliilor judeţene 

Activitatea 
bibliotecilor 
judeţene se 
finanţează din 
bugetul judeţului 
respectiv. 
Consiliile locale ale 
municipiilor 
reşedinţă de judeţ 
pot finanţa programe 

Art. 29 şi 27, 
alin. (4) din 
Legea nr. 
334/2002 
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culturale, achiziţii de 
documente pentru 
biblioteca 
judeţeană, lucrări de 
investiţii şi pot 
susţine cheltuielile 
materiale şi de 
capital pentru 
biblioteca judeţeană 
respectivă. 

• bibliotecile 
municipale şi 
orăşeneşti  

în subordinea 
consiliilor locale 

din bugetul 
municipiilor şi 
oraşelor pe raza 
cărora funcţionează. 

Art. 32 din Legea 
nr. 334/2002 

• bibliotecile 
comunale  

în subordinea 
consiliilor locale 

din bugetul local Art. 33 din Legea 
nr. 334/2002 

Biblioteci şcolare     
• bibliotecile 

şcolare  
subordonate 
unităţilor de 
învăţământ 
preşcolar, primar, 
gimnazial, liceal, 
postliceal şi 
profesional, precum 
şi altor structuri 
şcolare 

din bugetul anual al 
instituţiilor de 
învăţământ de stat în 
cadrul cărora 
funcţionează, din 
fondurile alocate 
pentru finanţarea de 
bază. 

Art. 38 din Legea 
nr. 334/2002 

• bibliotecile 
caselor 
corpului 
didactic 

subordonate 
inspectoratelor 
şcolare judeţene şi al 
municipiului 
Bucureşti; 

 din Legea nr. 
334/2002 

Biblioteci publice de 
drept privat 

Persoanelor fizice 
sau juridice române 
ori străine care le 
înfiinţează 

Persoanele fizice sau 
juridice române ori 
străine 
Bibliotecile de drept 
privat pot fi 
susţinute financiar, 

Art. 8, alin. 3 şi 
35 din Legea nr. 
334/2002 
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pe bază de programe 
sau proiecte, şi de la 
bugetul de stat sau 
de la bugetele 
autorităţilor locale, 
dacă se angajează să 
aibă o activitate 
specifică 
bibliotecilor de drept 
public. 

 

Conform art. 8 alin. (2) din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și 

compeltările ulterioare, bibliotecile pot fi finanţate şi de alte persoane juridice de drept 

public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse 
legale de venituri. De asemenea, conform art. 6, alin (2) din Legea nr. 334/2002 privind 

bibliotecile, cu modificările și compeltările ulterioare,  bibliotecile de drept public pot 
oferi servicii, stabilite prin regulamentele proprii de organizare şi funcţionare, în 

condiţiile legii, pe bază de tarife, cu avizul autorităţii sau instituţiei finanţatoare. 

Conform art. 8, alin. (4) din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și 

compeltările ulterioare, bibliotecile de drept public din sistemul naţional de biblioteci 

pot realiza venituri proprii din obiectul de activitate. 

Conform art. 8 alin. (5) din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și 

compeltările ulterioare, bibliotecile de drept public din sistemul naţional de biblioteci 
pot desfăşura activităţi finanţate integral din venituri proprii, în scopul susţinerii, 

promovării şi valorificării culturii scrise, în context naţional şi internaţional, prin 

mijloace profesionale specifice. Conform art. 8, alin. (8) din Legea nr. 334/2002 privind 

bibliotecile, cu modificările și compeltările ulterioare, bugetele de venituri şi cheltuieli 

pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se înregistrează separat de 

veniturile bugetare, urmează regimul juridic al veniturilor extrabugetare şi se aprobă 

odată cu bugetele bibliotecilor, potrivit prevederilor legale în vigoare. Conform art. 8, 

alin. (9) din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și compeltările 

ulterioare, excedentul anual rezultat din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli 
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pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor şi 

se utilizează cu aceleaşi destinaţii. 

 
Serviciul public de gestionare a cinematografiei 

Conform art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu 

modificările și completările ulterioare, activitatea Centrului Naţional al Cinematografiei 

se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii alocate de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale. Conform art. 13, alin. (4) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și 

completările ulterioare, veniturile proprii ale Centrului Naţional al Cinematografiei se 

constituie din următoarele surse: 
• venituri obţinute din închirierea şi concesionarea imobilelor sau a altor bunuri 

aflate în administrarea sa, conform prevederilor legale; 
• tarifele pentru efectuarea operaţiunilor de clasificare şi înregistrare în cadrul 

Registrului cinematografiei şi costul etichetelor de clasificare pentru filmele 
destinate comercializării şi/sau închirierii de videograme se stabilesc şi se 

actualizează periodic prin ordin al ministrului culturii, la propunerea directorului 

general al Centrului Naţional al Cinematografiei; 
• venituri obţinute din realizarea altor activităţi specifice, acceptarea de donaţii şi 

sponsorizări, precum şi orice alte venituri dobândite în condiţiile prezentei 

ordonanţe; 
• 2% din Fondul cinematografic pentru asigurarea cheltuielilor necesare în vederea 

colectării şi administrării Fondului Cinematografic, precum şi pentru remunerarea 

şi decontarea cheltuielilor de transport şi cazare în condiţiile legii, ale membrilor 

Consiliului, ale membrilor Consiliului consultativ, ale membrilor comisiilor de 
selecţie, ale lectorilor şi ale celorlalţi specialişti care participă la procedurile de 

acordare a sprijinului financiar. 
 

Conform art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu 

modificările și completările ulterioare, activitatea Arhivei Naţionale de Filme se 

finanţează din venituri proprii şi din subvenţii alocate de la bugetul de stat, prin bugetul 
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Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Conform art. 9, alin. (5) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările 

ulterioare, veniturile proprii ale Arhivei Naţionale de Filme se constituie din următoarele 

surse: 
• venituri obţinute din administrarea şi exploatarea bunurilor din patrimoniul 

cinematografiei naţionale, care se află în proprietatea publică sau privată a 

statului, cu respectarea prevederilor legale; 
• colectarea unei contribuţii de minimum 25% din venitul realizat de operatorii 

economici în urma cesiunii drepturilor de difuzare şi exploatare a filmelor 

româneşti din patrimoniul cinematografiei naţionale, cu respectarea prevederilor 

legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 

completările ulterioare; contribuţia se aplică asupra veniturilor realizate, din care 

s-au dedus impozitele şi taxele datorate bugetului de stat, operatorii economici 
având obligaţia să raporteze trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare 

pentru trimestrul încheiat, baza de calcul al contribuţiei; 
• venituri obţinute din activităţile organizate şi desfăşurate în conformitate cu 

atribuţiile ce îi revin; 
• venituri provenite din donaţii, sponsorizări şi alte mijloace de finanţare. 

 

Conform art. 13, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, 
cu modificările și completările ulterioare, Fondul cinematografic se constituie din 
următoarele surse: 

• colectarea unei contribuţii de 3% din preţul de vânzare şi/sau de închiriere al 

casetelor video înregistrate, al DVD-urilor sau al oricărui suport înregistrat, care 

poate fi multiplicat video ori digital, care se adaugă la preţul acestora, plătibilă 

de operatorul economic care face vânzarea şi/sau închirierea angro; operatorii 

economici distribuitori angro de casete video înregistrate, DVD-uri sau orice alt 
suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, sunt obligaţi să 

transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista contractelor de vânzare 

şi/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi datele de 

identificare a partenerilor contractuali, prezentând şi licenţele pentru titlurile 
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respective; în cazul filmelor clasificate în Registrul cinematografiei în categoria 
XXX, cu interdicţie de proiecţie publică, contribuţia este de 15%; 

• colectarea unei contribuţii de 4% din contravaloarea minutelor de publicitate 

contractate de către posturile de televiziune publice şi private, contribuţie care se 

adaugă la preţul minutului de publicitate şi care se încasează de la persoana care 

a achiziţionat spaţiul de publicitate (agentul de publicitate, firma intermediară 

cumpărătoare a minutelor de publicitate sau operatorul economic cumpărător al 

minutelor de publicitate) în baza facturii ce va fi emisă de către furnizor către 

beneficiarul publicităţii televizate; persoana care achiziţionează spaţiu publicitar 

este obligată să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista cu 

contractele încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi denumirea agenţilor 

vânzători; 
• colectarea unei contribuţii de 3% din preţul minutelor de publicitate vândute din 

spaţiul programului propriu de către societăţile de televiziune prin cablu, care au 
licenţa pentru producţia de programe şi care se adaugă acestui preţ; plata 

contribuţiei către Fondul cinematografic se face de către titularul licenţei 

audiovizuale; 
• colectarea unei contribuţii de 4% din încasările provenite din comunicarea publică 

a filmelor, de orice gen şi pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte 

spaţii destinate vizionării cu public; obligaţia de plată revine exploatanţilor care 

asigură minimum 15% din numărul anual de spectacole cu filme româneşti sau cu 

participare românească şi în cazul cărora cel puţin 15% din numărul anual de 

spectacole difuzate la orele de maximă audienţă reprezintă filme româneşti sau cu 

participare românească. În cazul exploatanţilor care nu asigură cotele prevăzute, 
contribuţia la Fond va fi de 8% din încasări; 

• colectarea unei contribuţii de 1% aplicată asupra veniturilor realizate lunar de 

operatorii economici pentru retransmisia emisiunilor de televiziune, indiferent de 
tehnologie: transmisie terestră analogică sau digitală, cablu, inclusiv prin fibră 

optică sau fire telefonice, prin satelit, prin internet etc.; 
• un procent de 2% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii 

economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc, direcţionat 
anual către Fondul cinematografic pentru încurajarea şi susţinerea industriei 
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cinematografice. Suma este virată anual Fondului cinematografic până la data de 

31 mai a anului în curs pentru anul precedent şi nu se supune regularizării conform 

prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• dobânda aferentă disponibilităţilor din contul Fondului cinematografic aflat în 

Trezoreria Statului; 
• colectarea unei contribuţii de 3% din preţul de vânzare şi/sau închiriere a filmelor 

pe platforme de streaming video online de tipul VoD, SvoD, TvoD, PayPerView, 
care se adaugă la acest preţ, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea 

şi/sau închirierea; 
• sumele provenite din plăţile efectuate de către producători, în cazul în care 

filmele înregistrează excedent din activitatea de exploatare, în condiţiile 

prevederilor prezentei ordonanţe şi a contractelor de finanţare încheiate cu 

Centrul Naţional al Cinematografiei; 
• alte venituri dobândite în condiţiile legii. 

 
 
  Serviciul public de protejare a patrimoniului cultural naţional mobil 

Finanțarea acestui serviciu se poate face de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, 
Ministerul Educaţiei Naţionale, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 
Academia Română şi de alte instituţii publice, după caz, din venituri proprii şi din alocaţii 
bugetare227. 
 
 
  Serviciul public de recunoaştere a cultelor 

Serviciul public de recunoaştere a cultelor este finanţat atât din venituri proprii, cât și 
de la bugetul de stat, prin Secretariatului de Stat pentru Culte228 și bugetul local. Potrivit 

                                            
 

227 Art. 50 din Legea nr. 182/2000. 
228 Art. 1  alin. 1 din H.G. nr. 44/2013: „(1) Secretariatul de Stat pentru Culte se organizează şi 
funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 
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art. 11 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 
cultelor, cu modificările și completările ulterioare, sprijinul statului constă şi în 
acordarea de facilităţi fiscale, în condiţiile legii.            
 
Potrivit art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, cu modificările și completările ulterioare, unităţile aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România, precum şi unităţile şi instituţiile de învăţământ 
teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora şi 
neintegrate în învăţământul de stat, primesc de la bugetul de stat şi de la bugetele 
locale un sprijin sub formă de contribuţii, care va asigura completarea drepturilor 
salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale 
respective. 
 
Conform art. 10 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general 
al cultelor, cu modificările și completările ulterioare, statul sprijină, la cerere, prin 
contribuţii, în raport cu numărul credincioşilor cetăţeni români şi cu nevoile reale de 
subzistenţă şi activitate, salarizarea personalului clerical şi neclerical aparţinând cultelor 
recunoscute. Statul sprijină cu contribuţii în cuantum mai mare salarizarea personalului 
de cult al unităţilor de cult cu venituri reduse. Cultele recunoscute pot beneficia, la 
cerere, de sprijin material din partea statului, pentru cheltuielile privind funcţionarea 
unităţilor de cult, pentru reparaţii şi construcţii noi, în raport cu numărul credincioşilor, 
conform ultimului recensământ, şi cu nevoile reale. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a mormintelor şi operelor comemorative de 

război 

Serviciul public de gestionare a mormintelor şi operelor comemorative de război este 
finanțat atât din bugetul de stat cât și din bugetul local. Oficiului Naţional pentru Cultul 
Eroilor229 este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale. 
 

                                                                                                                                                  
 

subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru, finanţat 
integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.” 
229 Art. 22 din Legea nr. 379/2003. 
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Potrivit art. 22 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor 
comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare, finanţarea 
activităţilor de înfiinţare şi protejare a mormintelor şi a operelor comemorative de 
război româneşti se face diferit în funcţie de locul de amplasare. Pentru mormintele şi 
operele comemorative de război româneşti din străinătate, finanţare se realizează prin 
bugetul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor şi potrivit tratatelor internaţionale la care 
România este parte. Pentru cele dispuse pe teritoriul naţional şi care aparţin domeniului 
public sau privat al statului, din bugetele instituţiilor publice în a căror administrare se 
află, iar pentru cele care aparţin domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-
teritoriale, din bugetele acestora.     
 
 
  Serviciul public de protejare a monumentelor istorice 

În sensul prevederilor art. 49 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, costurile asociate 
îndeplinirii obligațiilor legale care revin proprietarilor sau altor titulari de drepturi reale 
asupra monumentelor istorice sunt acoperite de către aceștia. Statul sau autoritățile 
publice locale pot acorda sprijin financiar pentru protejarea monumentelor istorice 
aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, în condițiile art. 37 din 
lege, acest sprijin constând în acoperirea parţială sau totală a costurilor studiilor şi 
documentaţiilor tehnice, precum şi, după caz, ale lucrărilor de intervenţie asupra 
monumentelor istorice.  
 
Potrivit dispozițiilor art. 39 din lege, 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. 
 
Autoritățile responsabile de finanțare și sursele de finanțare sunt ilustrate în figura 
următoare: 
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3.15.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 
 
  Serviciul public de protejare a patrimoniului tehnic și industrial 

Conform art. 5 din Legea nr. 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi 
industrial, bunurile aparţinând patrimoniului tehnic şi industrial se clasează în categoria 
patrimoniului cultural mobil, respectiv ca monumente istorice. Astfel, atribuţiile 
autorităţilor administraţiei publice locale în privinţa patrimoniului cultural mobil şi a 
monumentelor istorice sunt relevante şi pentru patrimoniu tehnic şi industrial şi vor şi 
detaliate mai jos. Conform art. 6, alin. (4) din Legea nr. 6/2008 privind regimul juridic al 
patrimoniului tehnic şi industrial, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale 
pot acorda sprijin material, logistic şi de expertiză pentru conservarea bunurilor de 
patrimoniu tehnic şi industrial clasate conform legii, aflate în proprietate privată. 
 
Autorităţile administraţiei publice locale, potrivit art. 45 din Legea nr. 422/2001 

privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, 
trebuie să: 

• 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; 

• 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; 

• cooperează cu ceilalţi proprietari sau administratori de monumente istorice; 
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• 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; 

• participă la finanţarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând 
distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administrează; 

• 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; 

• iau măsurile tehnice şi administrative necesare în vederea prevenirii degradării 
monumentelor istorice; 

• includ în structura aparatului propriu compartimente specializate sau, după caz, 
posturi ori sarcini de serviciu precise în domeniul protejării monumentelor 
istorice; 

• 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; 

• au obligaţia să realizeze studiile de fundamentare, delimitare şi instituire a 
zonelor de protecţie a monumentelor istorice, folosind numai personal de 
specialitate atestat. 
 

Consiliile locale au, de asemenea, atribuții în acest serviciu. Potrivit art. 46 din Legea 
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările 
ulterioare, acestea: 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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 Identităţii Naţionale sau al 
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serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, 
după caz; 

• 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 Cultelor, după caz; 

• 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; 

• 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. 
 

Atribuțiile primarului sunt prevăzute de art. 47 din Legea nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare: 

• 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; 

• ia măsuri pentru autorizarea cu prioritate a documentaţiilor tehnice care se referă 
la intervenţii asupra monumentelor istorice; 

• 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; 

• 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; 

• 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 
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cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, orice caz de nerespectare a legii; 

• asigură efectuarea, împreună cu serviciile publice de pompieri, de acţiuni de 
prevenire şi stingere a incendiilor la monumente istorice. 
 

Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, au următoarele 
atribuții230:  

• cooperează cu direcţia pentru cultură 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; 

• iniţiază, cu avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, procedura de 
expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea protejării monumentelor 
istorice, în situaţiile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege; 

• 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. 

 

  Serviciul public de protejare a muzeelor și colecțiilor publice 

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe în ceea ce priveşte: 
• Susţinerea financiară. Conform art. 11, alin. (5) din Legea nr. 311/2003 a 

muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 
autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetele 
proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, 
precum şi a imobilelor clasate în categoriile A şi B. De asemenea, potrivit art. 7 
din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot sprijini 
financiar şi logistic cultele care susţin propriile muzee şi colecţii publice. 

                                            
 

230 Art. 48 din Legea nr. 422/2001. 
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• Organizarea muzeelor şi colecţiilor. Potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 
311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot înfiinţa şi organiza în 
subordinea lor muzee şi colecţii publice de drept public. Conform art. 30 din Legea 
nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot şi desfiinţa muzeele sau 
colecţiile publice de drept public care se află în subordinea lor, cu avizul prealabil 
conform al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. Orice reorganizare a 
muzeelor sau colecţiilor publice de drept public care se află în subordinea 
autorităţilor administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a autorităţilor 
publice tutelare, cu votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri, cu 

avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 
 
 

  Serviciul public de protejare a patrimoniului cultural imaterial 

Autorităţile administraţiei publice locale nu sunt implicate în furnizarea acestui serviciu 
public. 
 
 
  Serviciul public de reprezentare, promovare și protejare cultură şi civilizaţie 

naţională în ţară şi în străinătate 

Autorităţile administraţiei publice locale nu sunt implicate în furnizarea acestui serviciu 
public. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a așezămintelor culturale şi a instituţiilor de 

spectacole sau concerte 

Autorităţile administraţiei publice locale pot: 
• organiza în cadrul aşezămintelor culturale, instituţii publice, servicii de 

documentare şi informare comunitară (art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare); 

• aproba funcţionarea aşezămintelor culturale de drept public ca instituţii-gazdă de 
spectacole şi/sau concerte (art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 
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118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, cu modificările și completările ulterioare); 

• înfiinţa şi organiza în subordine instituţii de spectacole sau concerte (art. 4 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole 
sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu 
modificările și completările ulterioare). 

 

Serviciul public de gestionare a bibliotecilor 

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe exclusive în administrarea şi 

finanţarea bibliotecilor din subordine. Astfel, autorităţile administraţiei publice locale 

• Aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a bibliotecilor din subordine 

(art. 2, alin. (2) şi art. 6, alin. (2) din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu 

modificările și completările ulterioare) 
• Finanţează bibliotecile (art. 26, 27, 29, 30,32, 33 şi 41, alin. (2) din Legea nr. 

334/2002, cu modificările și completările ulterioare) 
• controlează şi asigură condiţii optime de păstrare a colecţiilor şi de acces la 

acestea (art. 42, alin. (2) din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu 

modificările și completările ulterioare); 
• aprobă şi supraveghează organizarea de filiale ale bibliotecii de drept public în 

comunităţile româneşti de peste hotare (art. 43, alin. (1) din Legea nr. 334/2002 

privind bibliotecile, cu modificările și completările ulterioare); 
• aprobă organigrama şi statul de funcţii ale bibliotecii (art. 44, alin. (3) din Legea 

nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și completările ulterioare); 
• desemnează un reprezentant în consiliul de administraţie al bibliotecii (art. 54, 

alin. (2) din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și 

completările ulterioare). 
 

În cazul bibliotecilor finanţate de autorităţile publice locale, conform art. 73 din Legea 

nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și completările ulterioare, 
competeţele de control cu privire la respectarea legii, standardelor, normelor şi 

metodologiilor cu privire la biblioteci revine direcţiilor pentru cultură judeţene, 
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respectiv a municipiului Bucureşti. Autoritatea centrală (Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale) are, de asemenea, competenţa de a prevedea în bugetul propriu fonduri 

destinate exclusiv pentru achiziţia de documente specifice bibliotecilor publice (art. 70, 

alin. (2) din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și completările 

ulterioare). 
  
 

Serviciul public de gestionare a cinematografiei 

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe de sprijinire a construirii de noi 

cinematografe prin alocarea de fonduri ori prin închirierea sau concesionarea de terenuri 
adecvate pentru persoanele juridice care doresc să investească în acest domeniu (art. 

59, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu 

modificările și completările ulterioare). De asemenea, autorităţile administraţiei publice 

locale, În cazul filmelor româneşti sau realizate cu participare românească, acordă 

scutiri pentru diverse activităţi din domeniul cinematografiei, pentru desfăşurarea 

filmărilor, precum şi pentru plata locaţiilor de filmare, cu excepţia clădirilor aflate în 

proprietatea sau în administrarea lor. Autorităţile publice locale pot acorda scutiri şi/sau 

facilităţi pentru desfăşurarea filmărilor româneşti sau realizate cu participare 

românească, în interiorul clădirilor aflate în proprietatea sau în administrarea lor (art. 

59, alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu 

modificările și completările ulterioare). 

Autorităţile administraţiei publice locale exercită competenţe exclusive de administrarea 

doar pentru cinematografele, împreună cu terenurile aferente acestora, trecute în 
domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea autorităţilor 

publice locale, conform art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2006 pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia si conform Legii nr. 303/2008 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi 
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pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

39/2005 privind cinematografia). 
 

  Serviciul public de protejare a patrimoniului cultural naţional mobil 

Primarul, potrivit art. 49 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului 
cultural national mobil, are următoarele atribuții: 

• Persoanele fizice care au descoperit în mod întâmplător bunuri din categoria celor 
prevăzute la art. 46 alin. (1) sunt obligate să le predea, în termen de 72 de ore de 
la descoperire, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost 
făcută descoperirea. 

• Primarul este obligat să înştiinţeze serviciul public deconcentrat al Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale, în termen de 72 de ore, cu privire la bunurile 
descoperite, luând totodată măsuri de pază şi de conservare a acestora. 

• Primarul este obligat să predea bunurile astfel descoperite, în termen de 10 zile, 
serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 

• Recompensele şi bonificaţia, stabilite potrivit dispoziţiilor legale, vor fi suportate 
din bugetul ordonatorului principal de credite sau din bugetele locale, în funcţie 
de subordonarea instituţiilor culturale în administrarea cărora vor fi transmise 
bunurile descoperite şi vor fi plătite în cel mult 18 luni de la data predării bunului. 
 

 
  Serviciul public de recunoaştere a cultelor 

Potrivit art. 28, alin. (4) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul 
general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia de a înfiinţa cimitire comunale şi orăşeneşti în fiecare 
localitate. 
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  Serviciul public de gestionare a mormintelor şi operelor comemorative de 
război 

Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu 
art. 36 din Legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de 
război, cu modificările și completările ulterioare:  

• ţin evidenţa centralizată a mormintelor şi operelor comemorative de război situate 
pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz; 

• îşi prevăd în proiectele bugetelor proprii resursele financiare necesare protejării 
mormintelor şi operelor comemorative de război aflate în proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale sau în administrarea lor; 

• colaborează cu consiliile locale pentru protejarea mormintelor şi operelor 
comemorative de război; 

• iau măsurile legale atunci când constată încălcări ale regimului juridic al 
mormintelor şi operelor comemorative de război. 

• cuprind, în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv 
de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea mormintelor şi 
operelor comemorative de război, elaborează, actualizează, şi aprobă 
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism care conţin morminte şi 
opere comemorative de război. 

 
Și nu în ultimul rând, consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi sectoarelor 
municipiului Bucureşti au atribuțiile prevăzute de art. 37 din Legea nr. 379/2003 privind 
regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările și completările 
ulterioare, mai exact:   

• ţin evidenţa detaliată a mormintelor şi operelor comemorative de război situate 
pe raza lor teritorială şi asigură protejarea lor, prevăzându-şi în bugete fondurile 
necesare în acest scop; 

• colaborează cu organizaţiile neguvernamentale pentru protejarea mormintelor şi a 
operelor comemorative de război. 

• iau măsurile legale, atunci când constată încălcări ale regimului juridic al 
mormintelor şi operelor comemorative de război; 

• transmit anual Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor date despre starea de 
conservare a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate pe teritoriul 
unităţii administrativ-teritoriale a acestora; 



 
 

 

876 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

• elaborează regulamentele de urbanism pentru zonale de protecţie a mormintelor 
şi operelor comemorative de război şi aprobă planurile urbanistice zonale numai 
pe baza şi în condiţiile avizului Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. 

 
 
  Serviciul public de protejare a monumentelor istorice 

Autoritățile administrației publice locale interacționează cu autoritățile de la nivel 
central în cadrul mai multor procese care de desfășoară în legătură cu asigurarea 
serviciului public de projetejare a monumentelor istorice, modul de relaționare între 
cele două paliere administrative fiind ilustrat în figurile următoare: 
 

            

Ministerul Culturii 
și Identității 

Naționale

Direcțiile Județene 

pentru Cultură

Exercitarea dreptului de preempțiune -
monumente istorice clasa A

Exercitarea dreptului de preempțiune -
monumente istorice clasa B

În cazul în care Ministerul Culturii/DJC nu 
exercită în termen dreptul, acesta se 
transferă autorităților publice locale

Autoritățile 

administrației 

publice locale

 
 

            

Direcțiile Județene 

pentru Cultură

Relaționare determinată de calitatea de 

proprietar a unității administrativ-teritoriale

Declanșarea din oficiu a procedurii de 

clasareși parcurgerea procedurii

Relaționare cu privire la intervențiile asupra 

monumentelor istorice
Relaționare în procesul de inspecție și control

Autoritățile 

administrației 

publice locale

CNMI

Ministerul Culturii 
și Identității 

Naționale

 
 



 
 

 

877 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

       

Direcțiile Județene 

pentru Cultură

Relaționare determinată de calitatea de 

administrator a monumentelor istorice 
proprietate a statului a unității administrativ-

teritoriale

Autoritățile 

administrației 

publice locale

Ministerul Culturii 
și Identității 

Naționale

 
 

        

Direcțiile Județene 

pentru Cultură

Relaționare cu privire la documentațiile de 

urbanism și amenajare a teritoriuluiCNMI

Autoritățile 

administrației 

publice locale

Ministerul Culturii 
și Identității 

Naționale

 
 

        

Direcțiile Județene 

pentru Cultură

Relaționare cu privire la exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică

Autoritățile 

administrației 

publice locale

Ministerul Culturii 
și Identității 

Naționale

 
 
 

3.16. Domeniul de servicii publice: Energie 
 
Reglementările incindente în sectoarele energiei electrice și gazelor naturale au fost 
armonizate treptat cu cele de la nivelul Uniunii Europene. În ceea ce privește sectorul 
energiei electrice, Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 
iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice și de 
abrogare a Directivei 2003/54/CE stabilește normele referitoare la organizarea și 
funcționarea sectorului energiei electrice, obligațiile de serviciu universal, normele 
comune privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei electrice. De 
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asemenea, pentru sectorul gazelor naturale, Directiva 2009/73/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă 
în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE reglementează 
normele comune privind transportul, distribuția și înmagazinarea gazelor naturale și 
modalitățile de organizare și funcționare a acestui sector. Ambele directive menționează 
necesitatea separării efective a rețelelor de activitățile de producere și de furnizare, 
precum și obligația statelor membre de a institui autorități de reglementare 
independente față de autoritățile administrației publice centrale, cu autonomie bugetară 
și putere de decizie privind ansamblul aspectelor relevante legate de reglementare 
pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței interne a energiei electrice și 
respectiv a gazelor naturale.  
 
Directivele menționate anterior au fost transpuse în legislația națională prin Legea nr. 
123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările 
ulterioare. Actul normativ este organizat pe două titluri, primul referitor la energia 
electrică, iar cel de-al doilea la gazele naturale, fiecare conținând definiții privind 
noțiunile de autoritate competentă, minister de resort, serviciu public, furnizor de 
ultimă instanță.  
 
Astfel, pentru ambele sectoare autoritatea competentă de reglementare este Autoritatea 
Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), ceea ce este în concordanță cu 
prevederile Directivelor, care permit ca o autoritate de reglementare națională să 
acopere atât sectorul energiei electrice, cât și sectorul gazelor naturale. Serviciul public 
este definit ca fiind activitatea de interes general din domeniul energiei electrice, 
respectiv al gazelor naturale, autorizată și monitorizată de o autoritate publică, în timp 
ce furnizorul de ultimă instanță este furnizorul desemnat de autoritatea competentă 
pentru a presta serviciul universal de furnizare în condiții specifice reglementate.  
În conformitate cu dispozițiile art. 30 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și 
gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de transport al 
energiei electrice constituie serviciu public de interes naţional, iar potrivit art. 44^1 din 
același act normativ, activitatea de distribuție a energiei electrice, cu excepția celei 
realizate prin sistemele de distribuție închise (definite în art. 50), constituie serviciu 
public de interes general.  
 
Potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor 
naturale, cu modificările și completările ulterioare, accesul la rețelele electrice de 
interes public (respectiv la rețeaua electrică la care sunt racordați cel puțin doi 
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utilizatori) reprezintă un serviciu obligatoriu, în condiții reglementate, pe care trebuie 
să-l îndeplinească operatorul de transport și de sistem, precum și operatorul de 
distribuție. Având în vedere și prevederile art. 36 și 46 din Legea nr. 123/2012 a energiei 
electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, privind 
obligațiile operatorului de transport și de sistem, respectiv ale proprietarului rețelei de 
distribuție, activitățile legate de accesul la rețelele electrice de interes public au fost 
incluse în serviciile publice de interes general de transport al energiei electrice și de 
distribuție a energiei electrice.  
 
Serviciul universal este definit de art. 3, pct. 72 din Legea nr. 123/2012 a energiei 
electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare ca fiind serviciul 
de furnizare a energiei electrice garantat clienților casnici și clienților noncasnici cu un 
număr de salariați mai mic de 50 și o cifră de afaceri anuală care nu depășește 10 
milioane de euro, la un nivel de calitate și la prețuri rezonabile, transparente, ușor 
comparabile și nediscriminatorii. Ținând cont de această definiție, precum și de cea a 
furnizorului de ultimă instanță, în cadrul serviciilor publice din sectorul energiei electrice 
a fost inclus serviciul de interes general de furnizare a energiei electrice prestat de 
furnizorii de ultimă instanță. 
 
În ceea ce privește serviciile publice din sectorul gazelor naturale, de reținut sunt 
următoarele dispoziții: 

• Art. 125, alin. (1) din Legea nr. 123/2012, care menționează că activitatea de 
transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes național; 

• Art. 135 care prevede că activitatea de distribuție a gazelor naturale, cu excepția 
celei realizate prin sistemele de distribuție închise (definite la art. 139), constituie 
serviciu public de interes general; 

• Art. 144 din Legea nr. 123/2012 cu privire la obligațiile furnizorului de ultimă 
instanță.  

 
Având în vedere cele menționate anterior, serviciile publice din domeniul energiei 
analizate în secțiunile următoare sunt: 

1. Serviul public de transport al energiei electrice; 
2. Serviul public de interes general de distribuție a energiei electrice; 
3. Serviul de interes general de furnizare a energiei electrice prestat de furnizorii 

de ultimă instanță; 
4. Serviul public de interes general de transport al gazelor naturale; 
5. Serviul public de interes general de distribuție a gazelor naturale; 
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6. Serviciul public de transport prin conducte al petrolului 
 
Serviciul de interes general de furnizare a gazelor naturale prestat de furnizorii de ultimă 
instanță este un serviciu comercial, în conformitate cu prevederile pct. 43, art. 100 din 
Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și 
completările ulterioare. Furnizarea gazelor naturale este o activitate comercială de 
vânzare a gazelor natuale, inclusiv GNL către clienți. 
 
După cum rezultă din tabelul următor, competențele legate de furnizarea serviciilor 
publice din domeniul energiei se exercită la nivel central: 
 
Domeniu: Energie 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de transport al 
energiei electrice 

  x 

2. Serviciul public de interes 
general de distribuție a 
energiei electrice 

  x 

3. Serviciul de interes general de 
furnizare a energiei electrice 
prestat de furnizorii de ultimă 
instanță 

  x 

 
Luând în considerare faptul că autoritățile implicate, tipurile de competențe, atribuțiile 
principale, modalitățile de finanțare sunt aceleași pentru serviciile publice din sectorul 
energiei electrice, pe de o parte, și pentru serviciile publice din sectorul gazelor 
naturale, pe de altă parte, analiza acestora în secțiunile care urmează va fi realizată 
pentru toate serviciile publice din cadrul unui sector.  
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3.16.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice din domeniul energiei 
 
  Serviciul public de transport al energiei electrice, serviciul public de interes 

general de distribuție a energiei electrice și serviciul de interes general de 
furnizare a energiei electrice prestat de furnizorii de ultimă instanță 

În conformitate cu prevederile art. 3, pct. 39 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice 
și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare, ministerul de resort 
pentru sectorul energiei electrice este Ministerul Energiei.  
 
Autoritatea de reglementare independentă231, instituită în conformitate cu prevederile 
legale de la nivel comunitar, este Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul 
Energiei care, potrivit art. 1, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei, cu modificările și completările ulterioare, este autoritate 
administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată 
integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric şi funcţional, având 
ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării ansamblului de 
reglementări obligatorii la nivel naţional necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei 
electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă 
şi protecţie a consumatorilor. 
 
Potrivit prevederilor art. 4, lit. E, pct. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările și 
completările ulterioare, acesta exercită drepturile și îndeplinește obligațiile care decurg 
din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei 
Electrice "Transelectrica" - S.A., precum și drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea 
de autoritate contractantă privind concesionarea activelor reţelei electrice de transport 
şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată. 

                                            
 

231În sensul prevederilor Art. 35 alin. (4) -  Desemnarea și independența autorităților de reglementare din 
Directiva 2009/72/CE, care prevăd: „Statele membre garantează independența autorităților de 
reglementare și se asigură că acestea își exercită competențele în mod imparțial și transparent.”  
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3.16.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 
  Serviciul public de transport al energiei electrice, serviciul public de interes 

general de distribuție a energiei electrice și serviciul de interes general de 
furnizare a energiei electrice prestat de furnizorii de ultimă instanță 

Având în vedere natura activităților și cadrul de reglementare, competențele legate de 
serviciile publice din sectorul energiei electrice se realizează la nivel central, de către 
Ministerul Energiei și ANRE, în calitate de minister de resort și respectiv de autoritate de 
reglementare.  
Modul de furnizare a serviciilor publice din sectorul energiei electrice este prezentat în 
următoarea figură: 

Ministerul Energiei ANRE

Operator de transport și de 

sistem (OTS)

o Rețeaua electrică de 

transport al energiei 
electrice de pe teritoriul 
României este proprietatea 
publică a statului pentru 

activele concesionate către 

Compania Națională de 

Transport al Energiei 
Electrice „Transelectrica” 

S.A.
o Deține licență ANRE

o Asigură accesul la rețelele 

electrice de interes public, 
conform legii

o Prestează serviciul de 

transport pentru toți 

utilizatorii rețelelor 

electrice de transport, în 
condiții nediscriminatorii, 
conform contract-cadru 
aprobat prin Ordinul ANRE 
nr. 89/2013

Ministerul Economiei

o Autoritate concedentă 

pentru activele rețelei de

transport și terenurile 

pe care aceasta este
amplasată

Operatori de distribuție

(OD )

o Deține licență ANRE

o Asigură accesul la rețelele 

electrice de interes public, 
conform legii

o Prestează serviciul de 

transport pentru toți 

utilizatorii rețelelor 

electrice de distribuție, cu 
respectarea normelor și 

standardelor de 
performanță și conform 

contract-cadru aprobat prin 
Ordinul ANRE nr. 90/2015

Furnizori de ultimă instanță

o Titular de licență care are 

obligația de a furniza 

serviciul universal, precum 
și obligația de a furniza 

energie electrică clienților 

finali al căror furnizor se 

află în situația de a i se 

retrage licența de furnizare 

în cursul desfășurării 

activității sau în orice altă 

situație identificată de 

ANRE în care clienții finali 

nu au asigurată furnizarea 

de energie electrică din 

nicio altă sursă

o Desemnați prin Ordinul 

ANRE nr. 35/2014
o Prestarea serviciului în 

conformitate cu contractul-
cadru aprobat prin Ordinul 
ANRE nr. 88/2015

o Desemnează furnizorul de ultimă instanță

o Aprobă și publică tarifele  aplicabile

o Acordă licențe în condițiile legii

o Aprobă prețuri și tarife reglementate

o Impune obligații de serviciu public

o Soluționează plângeri împotriva OTS și OD

o Elaborează strategia energetică națională

o Stabilește politica energetică

o Autoritate concedentă, cu excepția

activelor rețelei electrice de transport

 
Atribuțiile principale ale autorităților administrației publice care asigură furnizarea 
serviciilor publice în sectorul energiei electrice sunt următoarele: 
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3.16.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice din domeniul energiei 
 
  Serviciul public de transport al energiei electrice, serviciul public de interes 

general de distribuție a energiei electrice și serviciul de interes general de 
furnizare a energiei electrice prestat de furnizorii de ultimă instanță 

Sursele de finanțare pentru activitatea ANRE și pentru furnizarea serviciilor publice 
analizate din cadrul sectorului de energiei electrică sunt următoarele: 
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 3.16.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

  Serviciul public de transport al energiei electrice, serviciul public de interes 
general de distribuție a energiei electrice și serviciul de interes general de 
furnizare a energiei electrice prestat de furnizorii de ultimă instanță 

În conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și 
gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, operatorul de distribuție 
este obligat ca, în executarea contractului de concesiune și în baza planurilor de 
dezvoltare regională și de urbanism, să răspundă unei solicitări a autorităților 
administrației publice locale de a asigura dezvoltarea și finanțarea rețelei de distribuție 
pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție în zona 
acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licența pe care o deține. Dacă 
investiția solicitată nu este justificată economic, operatorul de distribuție poate 
propune, după informarea ANRE, realizarea acesteia prin participarea solicitantul la 
finanțare cu fonduri din bugetele locale, conform legii.  
 
În ceea ce privește realizarea planurilor de dezvoltare pe termen mediu și lung ale 
operatorului de transport și sistem și ale operatorilor de distribuție, autoritățile 
administrației publice locale trebuie să răspundă în termen de 60 de zile de la primirea 
unor solicitări legate de dezvoltarea programelor de electrificare a localităților și de 
extindere a rețelelor de distribuție a energiei electrice.  
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 3.17. Domeniul de servicii publice: Comunicații electronice 

Sectorul comunicațiilor electronice este unul dintre sectoarele armonizate la nivel 
comunitar, în materie fiind adoptată Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu 
privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații, cu modificările ulterioare.  
 
Astfel cum se menționa în Strategia națională privind implementarea serviciului universal 
în sectorul comunicațiilor electronice, aprobată prin Ordinul MCSI nr. 461/2009 pentru 
aprobarea Strategiei naționale privind implementarea serviciului universal în sectorul 
comunicațiilor electronice, accesul la un set minim de servicii de comunicații electronice 
este considerat un drept fundamental al cetățenilor, esențial pentru integrarea acestora 
în comunitate și în societatea informațională.  
 
Serviciul universal este definit de art. 4 alin. (1) pct. 43 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, cu modificările și 
completările ulterioare, ca fiind setul minim de servicii stabilite de actul normativ, de o 
calitate determinată, care este disponibil tuturor utilizatorilor finali, indiferent de 
localizarea geografică și la un tarif accesibil. Obligațiile de serviciu universal se referă la 
obligațiile specifice impuse unui furnizor de rețele sau de servicii de comunicații 
electronice care privesc furnizarea de rețele și servicii într-o anumită arie geografică, 
inclusiv, acolo unde este cazul, aplicarea unor tarife comune prin stabilirea unei medii.   
 
Dat fiind cadrul de reglementare al serviciului și natura activităților, autoritățile 
administrației publice centrale sunt responsabile de furnizarea acestuia, astfel cum 
rezultă din tabelul următor: 
 
Domeniu: Comunicații electronice 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul universal de   x 
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Domeniu: Comunicații electronice 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

comunicații electronice 
 
 
3.17.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice din domeniul 
comunicațiilor electronice 
 
  Serviciul universal de comunicații electronice 

În conformitate cu dispozițiile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicațiile electronice, cu modificările și completările ulterioare, în 
exercitarea atribuțiilor prevăzute de actul normativ, Autoritatea Națională pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este autoritate de reglementare. 
În conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, cu modificările și completările ulterioare, ANCOM este autoritate publică 
autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanțată integral din 
venituri proprii. În vederea desfășurării obiectului său de activitate, ANCOM  dispune de 
structuri teritoriale.  
 
Politica și strategia privind implementarea serviciului universal este adoptată de către 
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, iar condițiile și procedura 
aplicabile pentru desemnarea furnizorilor de serviciu universal se stabilesc de către 
ANCOM.  
 
 
 
 



 
 

 

889 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

3.17.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 
 
  Serviciul universal de comunicații electronice 

Competențele și atribuțiile legate de asigurarea serviciului universal de comunicații 
electronice sunt exercitate la nivelul administrației publice centrale.  
 
Procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal stabilită de către autoritatea 
de reglementare trebuie să asigure furnizarea serviciului într-o modalitate eficientă din 
punct de vedere al costurilor, limitându-se totodată potențialele efecte negative asupra 
concurenței.  
 
În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
111/2011 privind comunicațiile electronice, cu modificările și completările ulterioare, 
furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice este liberă și se realizează în 
condițiile regimului de autorizare generală. Orice persoană care intenționează să 
furnizeze rețele sau servicii de comunicații electronice are obligația să transmită ANCOM 
o notificare în formatul stabilit de autoritatea de reglementare. ANCOM elaborează și 
actualizează autorizația generală pentru tipuri de rețele și servicii, reglementând astfel 
drepturile și obligațiile ce revin furnizorilor. Condițiile de autorizare pot include 
contribuții financiare pentru susținerea serviciului universal. Printre drepturile 
persoanelor autorizate se numără cel de a fi desemnat ca furnizor de serviciu universal.  
 
Condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal sunt 
reglementate de Decizia ANCOM nr. 7/2011 privind implementarea serviciului universal 
în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare. 
Serviciile (activitățile) incluse în sfera serviciului universal sunt furnizarea accesului la 
rețeaua publică de telefonie, la un punct fix, accesul la telefoanele publice cu plată și 
serviciul de informații privind abonații și punerea la dispoziție a registrelor abonaților.  
 
Atribuțiile principale ale ANCOM în legătură cu furnizarea serviciului universal de 
comunicații electronice, astfel cum rezultă din dispozițiile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, cu modificările și 
completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu 
modificările și completările ulterioare,  includ următoarele: 
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• asigură dreptul de acces la serviciul universal, la un anumit nivel de calitate, 
indiferent de localizarea geografică, la tarife accesibile, cu respectarea 
principiului neutralității tehnologice; 

• stabilește și actualizează condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de 
serviciu universal; 

• stabilește mecanismul de compensare a costului net determinat de furnizarea 
serviciilor din sfera serviciului universal; 

• desemnează prin licitație sau din oficiu furnizorii de serviciu universal în domeniul 
comunicațiilor electronice și impune obligații corespunzătoare în sarcina acestora;  

• monitorizează evoluția și nivelul tarifelor serviciilor incluse în sfera serviciului 
universal prestate de furnizorii de serviciu universal sau disponibile pe piață; 

• poate stabili indicatori de calitate suplimentari pentru furnizarea serviciilor 
incluse în sfera serviciului universal și poate impune furnizorilor de serviciu 
universal îndeplinirea anumitor obiective de performanță privind calitatea 
serviciilor din sfera serviciului universal; 

• hestionează mecanismele de finanțare a obligațiilor legate de asigurarea 
serviciului universal; 

• controlează îndeplinirea obligațiilor impuse furnizorilor de serviciu universal. 
 
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale are ca atribuții principale 
elaborarea politicilor și strategiei privind implementarea serviciului universal în domeniul 
comunicațiilor electronice.  
 
 
3.17.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice din domeniul comunicațiilor 
electronice 
 
  Serviciul universal de comunicații electronice 

Sursele de finanțare pentru activitatea ANCOM și pentru furnizarea serviciului universal 
de comunicații electronice sunt următoarele: 
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3.17.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 
 
  Serviciul universal de comunicații electronice 

Potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Decizia ANCOM nr. 7/2011 privind 
implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, cu 
modificările și completările ulterioare autoritățile administrației publice locale ale 
municipiilor, orașelor și comunelor pot solicita ANCOM instalarea unor telefoane publice 
cu plată, în locațiile pentru care s-a solicitat instalarea și niciun furnizor de servicii de 
comunicații electronice nu a putut da curs solicitării în condiții comerciale, cu 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 

• asigură cu titlu gratuit folosința unei locații adecvate instalării și funcționării în 
condiții corespunzătoare a telefonului public cu plată, inclusiv asigurarea 
alimentării cu energie electrică a locației și/sau asigurarea locației necesare 
instalării antenei; 

• suportă cheltuielile de întreținere a locației (energie electrică, salubrizare); 
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• asigură posibilitatea utilizatorilor finali de a efectua apeluri permanent (24h/zi, 7 
zile/săptămână).  

 
În cazul îndeplinirii condițiilor cumulative, ANCOM poate decide să desemneze un 
furnizor de serviciu universal, dacă: 

• nu este instalat niciun telefon public cu plată pe o rază de 1000 m, în cazul 
localităților urbane; 

• nu este instalat niciun telefon public cu plată, în cazul localităților rurale sau, în 
cazul localităților rurale cu mai mult de 1000 de locuitori, este instalat un singur 
telefon public cu plată.  

 
 

3.18. Domeniul de servicii publice: Sport 
 
Analiza legislativă a domeniului sportiv vizează identificarea și explicitarea listei 
serviciilor publice din România ce țin de sport și activități sportive, raportându-ne la 
legislația în vigoare care normează și reglementează furnizarea lor. În elaborarea listei a 
fost avut în vedere şi punctul de vedere al Ministerului Tineretului şi Sportului. Legislația 
privind acest domeniu este organizată în funcție de serviciile publice prestate și în mod 
implicit prezintă autoritățile publice ori entitățile împuternicite cu execuția legislației în 
domeniu. 
 
Analiza identifică 8 servicii publice ale domeniului sportiv după cum urmează: 

1. Serviciul public de gestionare a bazelor sportive 
2. Serviciul public de organizare și dezvoltare a educației fizice și sportului  
3. Serviciul public de reprezentare a țării la Jocurile Olimpice 
4. Serviciul public de evidență și control a structurilor sportive 
5. Serviciul public de autoritate disciplinară în sport, supraveghere și control 
6. Serviciul public de cercetare și asistență științifică pentru educație fizică și 

sport 
7. Serviciul public de organizare și desfășurare a controlului doping 
8. Serviciul public de prevenire a violenței în sport 

 
Principalii actori care furnizează servicii publice în domeniul sportului sunt, în primă 
instanță, ministerele care se ocupă cu reglementarea și finanțarea serviciilor. Așadar, 
Ministerul Tineretului și Sportului este numitorul comun al tuturor serviciilor, mai puțin al 
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celui de organizare și desfășurare a cotrolului doping. Acesta colaborează în emiterea 
normelor și supravegherea activităților sportive cu Ministerul Educației Naţionale în 
sensul diseminării politicilor și reglementărilor educaționale, dealtfel prezintă o relație 
biunivocă cu acesta în cazul majorității serviciilor publice furnizate.  
 
Pe harta actorilor însărcinați cu furnizarea, mai apare și Ministerul Afacerilor Interne, a 
cărui atribuții țin, în mod evident, de prevenirea și combaterea violenței în sport și de 
desfășurarea activităților specifice în condiții optime, de înlăturare a factorilor ce ar 
putea periclita furnizarea serviciului.  
 
Următorul segment de furnizare ține de instituțiile aflate în subordinea și coordonarea 
Ministerului Tineretului și Sportului, respectiv Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, 
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Comitetului Naţional Paralimpic federaţiile şi 
cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, 
ligile profesioniste, Comisia Naţională de Disciplină Sportivă. Având în vedere că am 
menționat Ministerul Educației ca instituție publică co-participantă în procesul furnizării 
serviciilor publice sportive, atunci acesta funcționează prin direcțiile subordonate 
precum Federaţia Sportului Şcolar şi Federaţia Sportului Universitar; Comitetul 
Activităţilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educaţie şi Recreere, Federatia Sportului 
Scolar si Federaţia Sportului Universitar, Consiliul interministerial pentru educaţie, 
cultură, cercetare, tineret, sport şi minorităţi, Consiliul Naţional al Tineretului.  
 
Prin urmare, serviciile sportive sunt coordonate și exercitate în sistem centralizat, 
dinspre ministere spre direcțiile deconcentrate și autoritățile administrației publice 
locale/județene. Metodologia de furnizare a serviciilor diferă, astfel se întâlnesc 
autorități cu regim propriu de administrare, cu atribuțiile delegate instituțiilor publice 
responabile și însărcinate de către Minister, competență delegat/partajată și competență 
exclusivă la nivel central. 
 
Domeniu: Sport 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 
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municipiilor 
1. Serviciul public de 

gestionare a bazelor sportive 
x x x 

2. Serviciul public de 
organizare și dezvoltare a 
educației fizice și sportului 

x x X 

3. Serviciul public de 
reprezentare a țării la 
Jocurile Olimpice 

  X 

4. Serviciul public de evidență 
și control a structurilor 
sportive 

  X 

5. Serviciul public de autoritate 
disciplinară în sport, 
supraveghere și control 

  X 

6. Serviciul public de cercetare 
și asistență științifică pentru 
educație fizică și sport 

  X 

7. Serviciul public de 
organizare și desfășurare a 
cotrolului doping 

  X 

8. Serviciul public de prevenire 
a violenței în sport 

  X 

 
 
3.18.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de sport 
 
  Serviciul public de gestionare a bazelor sportive 

Serviciul de gestionare a bazelor sportive este furnizat de către Ministerului Tineretului și 
Sportului, ca instituție centrală de furnizare/de reglementare și furnizare și Direcţiile 
pentru tineret şi sport judeţene, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile şi 
cluburile sportive.  
 
Furnizarea se face în mod partajat în regimul propriu de administrare al fiecărei unități și 
prin colaborare cu administrațiile publice locale. Temeiul legal de furnizare este 
reprezentat de art. 78 indice 1 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu 
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modificările și completările ulterioare, care reglementează că autorităţile administraţiei 
publice şi societăţile comerciale care au dobândit sau deţin baze şi/sau instalaţii sportive 
sunt obligate să păstreze destinaţia acestora şi să le menţină în stare de funcţionare și 
bazele sportive din domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-
teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se înscriu obligatoriu în Registrul 
bazelor sportive. Art. 36 alin. (6), art. 81 alin. (2), art. 91 alin. (5) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare sunt prevăzute atribuțiile consiliilor locale, județene, respectiv consiliile 
locale ale sectoarelor municipiului București în furnizarea serviciului de gestionare a 
bazelor sportive. 
 
 
  Serviciul public de organizare și dezvoltare a educației fizice și sportului 

Serviciul public de organizare și dezvoltare a educației fizice și sportului este furnizat 
prin intermediul instituțiilor publice responsabile. Astfel unul dintre furnizori este 
Ministerul Educației Naționale232 prin instituțiile subordonate, adică Comitetul 
Activităţilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educaţie şi Recreere și federațiile specifice 
- Federaţia Sportului Şcolar şi Federaţia Sportului Universitar. Activitatea sportivă din 
unităţile şi instituţiile de învăţământ se organizează în cadrul asociaţiilor sportive şcolare 
şi universitare, iar aceste asociații sportive şcolare şi universitare sunt structuri sportive 
a căror activitate este coordonată de Federaţia Sportului Şcolar, respectiv de Federaţia 
Sportului Universitar. Temeiul legal de furnizare și competență este Legea nr. 69/2000 a 
educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, care prevede 
atribuțiile Federaţiei Sportului Şcolar şi Federaţiei Sportului Universitar.233 
 
În furnizarea serviciului public mai este implicat Ministerul Tineretului și Sportului pentru 
sportul profesionist, prin intermediul federațiilor sportive234, și Ministerul Apărării 
Naționale, pentru educaţia fizică militară235.  
                                            
 

232 Ministerul Educaţiei Naţionale organizează activitatea de educaţie fizică şi practicarea sportului în 
învăţământul preuniversitar şi universitar. (Art. 4 din Legea 69/2000). 
233 Art. 6, alin. (3) din Legea 69/2000 
234 Art. 14, alin. 9 din Legea 69/2000 - Ramurile de sport în care se poate practica sportul profesionist se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de MTS, la propunerea federaţiilor sportive naţionale. 
235 Art. 7 din Legea 69/2000 - Educaţia fizică militară este disciplină obligatorie, prevăzută în planul de 
instrucţie şi învăţământ. Ea se desfăşoară sistematic şi continuu, pe întreaga perioadă a săptămânii, a 
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  Serviciul public de reprezentare a țării la Jocurile Olimpice 

Serviciul public de reprezentare a țării la Jocurile Olimpice este furnizat de către 
Ministerul Tineretului și Sportului, ca autoritate centrală responsabilă cu reglementarea 
și finanțarea. Instituţiile care sunt responsabile de acest serviciu, sunt Comitetul Olimpic 
și Sportiv Român și Comitetul Național Paralimpic prin temeiul legal de competență al 
art. 20 indice 1 alin. (4) al Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu 
modificările și completările ulterioare care prevede că Comitetul Olimpic Român deţine 
competenţa exclusivă pentru reprezentarea ţării la Jocurile Olimpice şi la celelalte 
programe organizate sub egida Comitetului Internaţional Olimpic sau a asociaţiilor 
olimpice continentale. Comitetul Olimpic Român este unicul deţinător pe teritoriul 
României al drepturilor de folosire a însemnelor şi a tuturor simbolurilor olimpice 
specificate în statutul propriu, în Charta Olimpică şi în alte documente normative ale 
mişcării olimpice. 
 
Comitetul Olimpic Român colaborează și cu instituţii guvernamentale şi 
neguvernamentale, asociaţii şi organizaţii de drept public sau privat, iar pentru 
pregătirea juniorilor în centrele olimpice naționale sunt implicate și Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.236 
 
 
  Serviciul public de evidență și control a structurilor sportive 

Serviciul public de evidență și control a structurilor sportive este furnizat, prin 
competență exclusivă la nivel central, de către Ministerul Tineretului și Sportului, prin 
intermediul direcțiilor pentru sport județene. Ministerul colaborează cu inspectoratele 
şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior pentru 
organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi 
perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi. 
 
Temeiul legal de competență este reprezentat de art. 20, 21 și 49 din Legea nr. 69/2000 
a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, 

                                                                                                                                                  
 

procesului de instrucţie şi învăţământ, în limita a cel puţin 3 ore săptămânal, fiind condusă de cadre 
militare sau civile de specialitate. 
236 Art. 20^2, alin. (1), (2) din Legea 69/2000 
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Ministerul Tineretului şi Sportului organizează evidenţa structurilor sportive prin Registrul 
sportiv, atribuind fiecărei structuri înscrise un număr de identificare şi Certificatul de 
identitate sportivă, exercită supravegherea şi controlul tuturor structurilor sportive.237  
 
Prin delegare, acţiunea de supraveghere şi control se poate exercita şi de: 

a) direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,  
pentru asociaţiile şi cluburile sportive din zona teritorială; 

b) federaţiile sportive naţionale, pentru cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi 
ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste şi cluburile 
sportive profesioniste din ramura de sport respectivă.238 

 
Direcţiile pentru sport judeţene ţin evidenţa structurilor sportive fără personalitate 
juridică din judeţ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv.239 
 
 
  Serviciul public de autoritate disciplinară în sport, supraveghere și control 

Serviciul public de autoritate disciplinară în sport, supraveghere și control este furnizat 
de către Ministerul Tineretului şi Sportului, drept competență exclusivă la nivel central. 
Serviciul este furnizat prin intermediul Federațiilor sportive naționale, Comisia Națională 
de Disciplină Sportivă, Comitetul Olimpic Român, ligile profesioniste și asociaţiile 
judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport. Temeiul legal de competență 
este art. 46 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și 
completările ulterioare. Art. 47 al aceleiași legi reglementează modalitățile de 
exercitare a autorităţii disciplinare și metodologia de evaluare a faptelor ce sunt 
penalizate/sancționate. 
 
 

                                            
 

237 Art. 21, alin. (3), Art. 49, alin. (1) din Legea 69/2000 
238 Art. 49, alin. (2) din Legea 69/2000 
239 Art. 20 din Legea 69/2000 
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  Serviciul public de cercetare și asistență științifică pentru educație fizică și 
sport 

Serviciul public de cercetare și asistență științifică pentru educație fizică și sport este 
furnizat de către Ministerul Tineretului și Sportului, prin Institutul Naţional de Cercetare 
pentru Sport care are competență exclusivă la nivel central. Temeiul legal de 
competență îl reprezintă art. 53 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu 
modificările și completările ulterioare 240.  
 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale pot 
iniţia şi susţine programe de cercetare ştiinţifică în educaţie fizică şi sport, deci poate 
colabora tangențial cu ministerul principal care se ocupă cu furnizarea, respectiv cel al 
tineretului și sportului. Programele de cercetare ştiinţifică pentru educaţie fizică şi 
sport, de interes naţional, se includ în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi 
inovare.241 
 
 
  Serviciul public de organizare și desfășurare a cotrolului doping 

Serviciul public de organizare și desfășurare a cotrolului doping este furnizat exclusiv de 
către Agenția Națională Antidoping, prin instrumentul instituțional operațional, respectiv 
Laboratorul de control doping. Autoritatea de finanțare în acest caz este reprezentată de 
Secretariatul General al Guvernului.  
 
Temeiurile legale de competență se află în art. 31242 din Legea nr. 227/2006 privind 
prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările 

                                            
 

240 Art. 53 din Legea 69/2000 prevede ca pentru asigurarea cadrului profesional de dezvoltare a cercetarii 
si asistentei stiintifice pentru educatie fizica si sport se infiinteaza Institutul National de Cercetare pentru 
Sport ca institutie publica, in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului. Activitatea Institutului 
National de Cercetare pentru Sport este finantata din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la 
bugetul de stat pentru realizarea unor programe proprii ale Ministerului Tineretului si Sportului. 
Organizarea, functionarea si atributiile Institutului National de Cercetare pentru Sport se stabilesc prin 
hotarare a Guvernului. 
241 Art. 52, alin. (1), (3) din Legea nr. 69/2000 
242 Art. 31 din Legea 227/2006- Agentia poate dispune suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui 
rezultat pozitiv pentru o substanta specifica sau pe baza unei alte posibile incalcari a reglementarilor 
antidoping, dupa verificarea si informarea prevazute la art. 28 alin. (3) si (4), respectiv la art. 29.  
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ulterioare, art. 86 alin. (2) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 521/2016 
privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura 
organizatorică ale Laboratorului de control doping şi pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping. 
 
 

  Serviciul public de prevenire a violenței în sport 

Serviciul public de prevenire a violenței în sport este frunizat la nivel central, prin relația 
de colaborare în furnizare între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Tineretului și 
Sportului.  
 
Acesta funcționează prin Comisia Naţională de Acţiune împotriva Violenţei în Sport 
(reglementată în art. 85 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu 
modificările și completările ulterioare), Comisiile judeţene de acţiune împotriva 
violenţei în sport, Politia locală, și organizatorii de jocuri/competiții sportive. Mai există 
posibilitatea legală a colaborării cu societăţi specializate de protecţie şi pază sau, dacă 
nu, cu poliţia locală.243 Ministerul Afacerilor Interne va furniza securitate în cadrul 
competițiilor sportive cu personal al unităților de poliție și de jandarmerie.244 
 
Temeiul legal de competență este reprezentat de Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi 
combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările și 

                                                                                                                                                  
 

(2) Suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui rezultat pozitiv pentru o substanta interzisa, cu 
exceptia substantelor specifice, este obligatorie, dupa verificarea si informarea prevazute la art. 28 alin. 
(3) si (4).  
(3) Suspendarea provizorie, conform alin. (1) si (2), nu poate fi dispusa fara a i se acorda sportivului in 
cauza dreptul la o audiere provizorie inainte de impunerea suspendarii provizorii sau imediat dupa 
impunerea acesteia ori dreptul la o audiere in regim de urgenta, potrivit art. 33 alin. (4), imediat dupa 
impunerea suspendarii provizorii 
243 Art. 5 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a 
jocurilor sportive 
244 Art. 3, Art. 4, alin. (1), (2) din Legea nr. 4/2008 
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completările ulterioare, adică art. 2, art. 3, art. 4 și art. 5, însoțite de art. 85245 din 
Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
 
3.18.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 
 
  Serviciul public de gestionare a bazelor sportive 

Din punct de vedere normativ, competențele și atribuțiile autorităților implicate în 
furnizarea serviciului de gestionare a bazelor sportive se regăsesc în formă agregată în 
Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările 
ulterioare, care trasează competenţe și atribuții actorilor implicați în furnizarea acestui 
serviciu public, însă sunt identificate ca legislaţie secundară hotărâri de guvern privind 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului și a direcțiilor 
județene de sport și tineret. Așadar, legislația principală reprezentată de Legea 69/2000 
cuprinde metodologia de organizare a activităților sportive și modul de adiministrare al 
infrastrucutrii necesare, sarcinile și obligațiilor furnizorilor, iar celelalte acte normative 
vin în sprijinul legislației primare, cu prevederi menite să îmbunătățească calitatea 
furnizării serviciului. 
 
În cazul acestui serviciu, cadrul normativ prezintă reglementări generale și specifice, în 
funcție de responsabilii furnizării serviciului public, așadar temeiurile legale generale 
prevăd obligațiile unităților sportive sau a celor asociate în gestionarea bunurilor și 
infrastructurii sportive, regimul de utilizare a acestor baze sportive, destinația lor și 
cheltuielile de administrare.  
 
Prin urmare, aceste reglementări generale sunt cuprinse în Legea nr. 69/2000 a educației 
fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare prin 7 articole: art. 6, alin. 
(8) prevede ca toate unităţile de învăţământ, de stat sau particulare, existente sau nou-

                                            
 

245 Art. 85, alin. (1) din Legea 69/2000 reglementează înființarea Comisiei Naţionale de Acţiune împotriva 
Violenţei în Sport, ca organism de reglementare, control şi supraveghere, format din reprezentanţi ai 
administraţiei publice centrale, reprezentanţi ai federaţiilor sportive naţionale, reprezentanţi ai ligilor 
profesioniste şi reprezentanţi ai direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti. 
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înfiinţate, au obligaţia să dispună sau să aibă acces la bazele şi instalaţiile sportive, 
pentru a permite desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică şi practicarea sportului cu 
elevii şi studenţii.  
 
Aceste baze și instalații sportive pot fi puse la dispoziție în regim gratuit sau contracost 
comunităţilor locale, persoanelor fizice sau juridice interesate, cu obligația respectării 
programelor instituțiilor de învățământ.246 Registrul bazelor sportive trebuie să se ocupe 
cu înscrierea tuturor bunurilor cu destinație sportivă conform unei metodologii aprobate 
prin ordin ministrului Tineretului şi Sportului, iar prin hotărâre de guvern și cu condiția 
construirii altor baze sportive similare, se poate schimba destinația unor altor baze sau 
chiar este posibilă desființarea lor.247 Articolele 83, 83^1, 83^2 reglementează regimul de 
gestionare gestionare şi administrare a bunurilor mobile şi imobile, achiziţionate ca 
urmare a derulării unor programe sportive, iar deținătorii unor astfel de bunuri pot face 
cheltuieli destinate acestora și au obligaţia obţinerii anuale a autorizaţiilor de 
funcţionare, conform prevederilor legale, şi sunt scutiţi de plata tuturor taxelor necesare 
obţinerii acestor autorizaţii.248 

 
Ministerul Tineretului și Sportului 

Conform art. 18 alin.(1) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu 
modificările și completările ulterioare, cu toate cele 22 de litere ale alineatului, 
prevede că acest minister, ca autoritate centrală de reglementare și finanțare, are ca 
atribuții principale, dintre toate cele menționate în articolul legislativ, să supravegheze 
menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al 
unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public 
şi au intrat în circuitul privat după 1989, a celor care au fost dobândite ca active 
patrimoniale destinate activităţii sportive sau vândute către societăţile comerciale. 
Elaborează şi aduce la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice 
locale, planurile de construire şi de modernizare a bazelor şi instalaţiilor sportive, în 
vederea dezvoltării sportului de performanţă de interes naţional şi internaţional; 
avizează normativele tehnice în materie de baze şi instalaţii sportive.249 
 

                                            
 

246 art. 6, alin. (8), (9) din Legea nr. 69/2000 
247 Art. 78, alin. (1),(2),(3), art. 79 din Legea 69/2000 
248 Art. 83, Art. 83^1, Art. 83^2 din Legea 69/2000 
249 Art. 18, alin. (1), lit. g),g^), m) din Legea 69/2000 
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Ministerului Tineretului şi Sportului trebuie să își dea acordul pentru înstrăinarea bazelor 
sportive realizate pe terenuri concesionate în scopuri exclusiv sportive sau pentru 
schimbarea destinaţiei acestora.250 Baza materială pentru activitatea sportivă, aflată în 
patrimoniul statului şi în folosinţa fostului Consiliu Naţional pentru Educaţie Fizică şi 
Sport la data de 22 decembrie 1989, se reintegrează în patrimoniul succesorului în 
drepturi, Ministerul Tineretului şi Sportului. Ministerul Tineretului şi Sportului 
administrează baza materială proprie prin complexurile sportive naţionale şi cluburile 
sportive din subordinea sa, precum şi prin unităţile de administrare a bazelor sportive din 
subordinea direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, în condiţiile legii.251  
 
În implementarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 69/2000 a educației fizice și 
sportului, cu modificările și completările ulterioare mai există și hotărâri de guvern care 
trasează sarcini și atribuții ministerului prin care îl face responsabil pentru autorizarea şi 
avizarea desfăşurării activităţilor din bazele proprii.252 
 

Comitetul Olimpic Român și federațiile sportive 
Comitetul Olimpic Român poate deţine în proprietate, concesiune sau folosinţă imobile, 
baze şi instalaţii sportive de interes naţional.253 Aceasta instituție împreună cu 
federațiile sportive naționale sunt persoane juridice de drept privat și de utilitate publică 
și au dreptul de a primi în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din 
patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.254 
 
 Direcţiile pentru sport judeţene 
Conform art. 20 alin. (1) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, au ca atribuții principale elaborarea și finalizarea, în colaborare 
cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a 
bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului 

                                            
 

250 Art. 28, alin. (1), (3) din Legea 69/2000 
251 Art. 80, alin. (1), (9) din Legea 69/2000 
252 Art. 3, alin. (1), lit. e din H.G nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și 
Sportului 
253 Art. 20^2, alin. (6) din Legea 69/2000 
254 Art. 80, alin. (14) din Legea nr. 69/2000 
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de performanţă în teritoriu. Acestea finanţează unele programe speciale pentru sportivi, 
secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială și supraveghează menţinerea 
destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au 
intrat în circuitul privat.255 
 
Au posibilitatea de a acționa în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale 
pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la 
Ministerul Tineretului şi Sportului şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi 
optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret.256 Art. 5 din aceeași hotărâre de guvern 
reglementează relația de subordonare dintre direcțiile județene de sport și unităţi de 
administrare a bazelor sportive şi centre de agrement, fără personalitate juridică. 
Acestea din urmă, care sunt subordonate, sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
acordate de la bugetul de stat și au ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea 
bazelor sportive de interes naţional şi a centrelor de agrement, precum şi prestarea de 
servicii pentru activitatea sportivă şi de tineret.257 
 

Cluburile sportive 
Cluburile sportive de drept public au ca obiect de activitate administrarea bazelor 
materiale sportive proprii de interes naţional şi internaţional, destinate cu prioritate 
pregătirii loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizării competiţiilor sportive la 
nivel naţional şi internaţional, conform art. 21 și art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 
11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu 
modificările și completările ulterioare. Pot primi spre administrare sau în folosinţă 
gratuită imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. În cazul 
înstrăinării bazelor sportive sau a instalațiilor destinate activităților sportive, aceasta se 
face în condițiile legii și nu se poate schimba destinația sportivă.258 
 

                                            
 

255 Art. 20, alin. (1), lit. d, I din Legea nr. 69/2000 
256 Art. 2,alin. (1), lit. g din H.G 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru 
sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti 
257 Art. 5 din H.G 776/2000 
258 Art. 30, Art. 33 din Legea nr. 69/2000 
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Administrația publică locală 
Autorităţile administraţiei publice care au dobândit sau deţin baze şi/sau instalaţii 
sportive sunt obligate să păstreze destinaţia acestora şi să le menţină în stare de 
funcţionare.259 Acestea au obligaţia să includă în planurile de urbanism şi amenajare 
rurală suprafeţe de teren pentru construirea de baze sportive destinate educaţiei fizice şi 
sportului comunitar și pot contribui la întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea bazei 
materiale pentru activitatea sportivă.260 
 
 

  Serviciul public de organizare și dezvoltare a educației fizice și sportului 

Actele normative care reglementează atribuțiile și competențele furnizorilor serviciul 
public de organizare și dezvoltare a educației fizice și sportului se regăsesc în Legea 
nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și în 
alte acte normative subsecvente, precum hotărâri de guvern și ordine de ministru. 
 
Educația fizică profesională se organizează în domeniile de activitate care implică 
diferite forme de practicare a exerciţiilor fizice, în scopul dezvoltării şi menţinerii unei 
bune condiţii fizice, iar exercițiile fizice practicate se structurează diferenţiat pe 
domenii.261 
 
 Ministerul Tineretului și Sportului 
Ministerul Tineretului şi Sportului organizează Registrul sportiv și poate elibera, la 
solicitarea şi pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate de pe 
înregistrarea sau menţiunile făcute, precum şi certificatele constatatoare referitoare la 
un anumit act sau fapt înscris ori menţionat în Registrul sportiv.262 Conform art. 14, alin. 
9 şi 10 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și 
completările ulterioare ramurile de sport în care se poate practica sportul profesionist se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Tineretului şi Sportului, la 
propunerea federaţiilor sportive naţionale. 

                                            
 

259 Art. 78^1 din Legea 69/2000 
260 Art. 81, alin. (1), (20 din Legea 69/2000 
261 Art. 8, Art. 9 din Legea nr. 69/2000 şi art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 
262 Art. 6 din Legea 69/2000 
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 Ministerul Apărării Naționale 
Articolele ce prevăd atribuțiile ministerului se referă și la programa educației fizice de 
tip militar și metodologia de desfășurare în art. 7 din Legea nr. 69/2000 a educației 
fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare. Ministerul Apărării 
Naţionale coordonează în mod unitar activităţile, prin personalul specializat, şi asigură 
condiţii pentru desfăşurarea acestora, în mod eficient şi cu respectarea regulilor privind 
securitatea şi sănătatea în muncă. În același act normativ sunt prevăzute și modalitățile 
de coordonare a activităților, respectiv se vorbește despre identificarea şi repartizarea 
bazei materiale corespunzătoare fiecărei structuri militare, potrivit cerinţelor de 
pregătire, amenajarea şi dotarea necesară respectării regulilor de igienă individuală şi 
colectivă, planificarea corespunzătoare a activităţilor.263 
 
Prin urmare structurile Ministerul Apărării Naționale au atribuția de a organiza și 
desfășura în cadrul lor educația fizică militară conform planurilor şi programelor de 
pregătire specifice, conţinutul acestora fiind determinat de cerinţele generale ale 
procesului instructiv-educativ, de specificul fiecărei arme şi specialităţi militare.264 
 
 Ministerul Educației Naționale 
Conform art. 4 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și 
completările ulterioare, Ministerul Educaţiei Naţionale este responsabil pentru 
organizarea activității de educaţie fizică şi practicarea sportului în învăţământul 
preuniversitar şi universitar deoarece, conform planurilor de învățământ ale acestui 
minister și curriculumului stabilit de comun acord cu Ministerul Tineretului, educaţia 
fizică şcolară este disciplină obligatorie. Ministerul Educației stabilește prin hotărâri 
organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Federaţiei Sportului 
Universitar.265 
 
 Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar (F.S.S.U) 
Activitatea sportivă din unităţile şi instituţiile de învăţământ se organizează în cadrul 
asociaţiilor sportive şcolare şi universitare, așadar aceste organizații sunt structuri 
sportive a căror activitate este coordonată de Federația Sportului Școlar și Federația 

                                            
 

263 Art. 5, alin. (2), lit. a), b), c) din Ordin nr. M. 149/2012 pentru aprobarea Regulamentului educaţiei 
fizice militare 
264 Art. 8 din Ordinul M. 149/2012 pentru aprobarea Regulamentului educaţiei fizice militare 
265 Art. 4, Art. 5, Art. 6, alin. (4) din Legea 69/2000 
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Sportului Universitar.266 Acest organism are următoarele atribuții, conform Legea nr. 
69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare:267 

a)promovarea valenţelor educative ale sportului; 
b)iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a elevilor şi studenţilor 

la practicarea sportului; 
c)coordonarea competiţiilor sportive desfăşurate în unităţile şi instituţiile de 

învăţământ, organizate de asociaţiile sportive şcolare şi universitare; 
d)sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor locale, zonale şi naţionale ale 

reprezentativelor unităţilor şi instituţiilor de învăţământ; 
e)deţinerea competenţei exclusive pentru reprezentarea ţării la competiţiile oficiale 

organizate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului şcolar şi universitar. 
 
Conform Hotărârii Guvernului nr. 1239/1996 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, în atribuția acestui organism 
public mai intră și elaborarea şi susţinerea strategiei organizării şi dezvoltării activităţii 
sportive şcolare şi universitare, reprezentarea intereselor ministerului Educației. Aceste 
interese sunt translatate prin elaborarea și propunerea de politici publice publice sau 
proiecte de acte normative în domeniul sportului şcolar şi universitar, iniţierea şi 
organizarea unor programe şi acţiuni de atragere a elevilor şi studenţilor la practicarea 
sportului.268 
 
F.S.S.U are atribuția de a verifica, coordona și supraveghea corectitudinea activităților 
structurilor sportive din cadrul Ministerului Educației Naționale, de a coordona 
competiţiile sportive desfăşurate în unităţile şi instituţiile de învăţământ, organizate de 
asociaţiile sportive şcolare şi universitare, elaborarea în colaborare cu federaţiile 
sportive naţionale, calendarul competiţiilor naţionale şcolare şi universitare pe ramură 
de sport, sprijinirea competiţiile sportive şcolare şi universitare la nivel local, zonal şi 
naţional, în colaborare cu inspectoratele şcolare şi cu instituţiile de învăţământ superior. 
Această organizație asigură reprezentarea României la competiţiile oficiale organizate 
sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului şcolar şi universitar și colaborează în 

                                            
 

266 Art. 6, alin. (1), (2) din Legea 69/2000 
267 Art. 6, alin. (3), lit. a)-e) din Legea 69/2000 
268 Art. 4, alin. (1), lit. a)-e) din H.G nr. 1239/1996 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar 
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acest sens cu federaţiile sportive naţionale, şi asigură, în limita bugetului aprobat, 
premierea performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive.269 
 
Pe lângă atribuțiile discutate aici și în articolul 6 al Legea nr. 69/2000 a educației fizice 
și sportului, cu modificările și completările ulterioare, F.S.S.U mai are competență 
privind colaborarea cu alte autorități sportive pentru îmbunătățirea educației fizice și 
sportului la nivel statal, atragerea și suscitarea interesului pentru sport printre tineri, a 
formării şi perfecţionării specialiştilor din domeniul sportului, pentru corelarea finanţării 
activităţii sportive, prevenirea violenţei în sport şi combaterea dopajului în activitatea 
sportivă şcolară şi universitară, promovarea valenţelor educative ale olimpismului în 
activitatea sportivă şcolară şi universitară. Deasemenea promovează măsurile de 
prevenire, control şi reprimare a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor 
neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor 
sau să modifice rezultatele competiţiilor în activitatea sportivă şcolară şi universitară.270 

 
Unitățile școlare 

Conform Ordinului 3462/2012 privind aprobarea Metodologiei organizării şi desfăşurării 
activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar, conducerea 
unităţii de învăţământ şi personalul administrativ au următoarele atribuţii:271 

• asigurarea spaţiilor necesare pentru organizarea activităţilor de educaţie fizică şi 
sport atât în aer liber, cât şi în interior; 

• amenajarea corespunzătoare a spaţiilor de lucru, prin asigurarea unor suprafeţe 
ale terenurilor care să nu favorizeze alunecarea, derapajele sau împiedicarea 
acţiunilor motrice; 

• dotarea spaţiilor de lucru cu instalaţii funcţionale şi asigurate corespunzător; 
• amenajarea şi asigurarea spaţiilor pentru sărituri şi aterizări; 
• asigurarea spaţiilor sau a vestiarelor necesare echipării elevilor, separat pentru 

fete şi băieţi, precum şi a instalaţiilor sanitare necesare, cu funcţionalitate 
permanentă; 

• asigurarea corpurilor de iluminat, bine protejate; 
• asigurarea instalaţiilor de aerisire a spaţiilor de desfăşurare a activităţilor; 

                                            
 

269 Art. 4, alin. (1), lit. f)-k) din H.G nr. 1239/1996 
270 Art. 4, alin. (1), lit. l)-ț), alin. (2), (3) din H.G nr. 1239/1996 
271 Art. 18 din Ordinul nr. 3462/2012 
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• igienizarea sistematică, de două ori pe zi sau de câte ori este necesară, a spaţiilor 
destinate activităţilor de educaţie fizică şi sport; 

• protejarea ferestrelor cu grilaje de protecţie bine fixate; 
• protejarea tablourilor electrice şi a altor instalaţii din interior; 
• protejarea corespunzătoare a întrerupătoarelor şi prizelor; 
• dotarea catedrei de educaţie fizică şi sport cu un dulap sanitar care să conţină 

materiale şi produse medicale necesare acordării primului ajutor. 
 
Următorul articol legislativ din același ordin reglementează atribuțiile persoanlului 
didactic, fiind incluse aici:272 

a) la începutul fiecărui semestru: 
- planificarea şi realizarea primei lecţii de educaţie fizică şi sport ca lecţie 

teoretică, în care se vor prezenta normele de sănătate şi securitate a 
muncii, elevii semnând un proces-verbal în acest sens în care se 
consemnează că au luat cunoştinţă de prevederile privind protecţia în 
timpul activităţilor de educaţie fizică şi sport; 

b) înaintea începerii activităţii: 
- verificarea permanentă a respectării normelor de sănătate şi securitate a 

muncii în activităţile cu elevii; 
- verificarea funcţionalităţii instalaţiilor şi aparatelor ce urmează a fi 

folosite, eliminându-se orice cauză de producere a unor accidente; 
- verificarea echipamentului sportiv corespunzător al elevilor, potrivit 

condiţiilor materiale şi climatice în care se organizează activitatea; 
- asigurarea condiţiilor pentru aplicarea operativă a mijloacelor de prim 

ajutor, în cazul producerii unor accidente; 
- dispunerea adecvată, în spaţiul de lucru, a materialelor didactice necesare 

lecţiei, astfel încât acestea să nu poată fi utilizate, necontrolat, de elevi; 
c) pe parcursul desfăşurării lecţiei: 

- verificarea stării de sănătate a elevilor, trecându-i în repaus pe cei cu 
simptome nefavorabile desfăşurării activităţii; 

- asigurarea permanentă a disciplinei, prevenind ieşirile ne controlate; 
- acordarea, după caz, a asistenţei, sprijinului sau ajutorului, potrivit 

conţinuturilor şi nivelului de instruire; 

                                            
 

272 Art. 19 din Ordinul nr. 3462/2012 
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- evitarea programării unor eforturi solicitante în condiţii climatice 
nefavorabile; 

- supravegherea atentă a situaţiilor în care se supraaglomerează spaţiul de 
desfăşurare a activităţii cu obiecte, materiale şi instalaţii sportive; 

- asigurarea desfăşurării activităţii didactice numai în spaţii care pot fi 
permanent supravegheate; 

d) la încheierea lecţiei: 
- supravegherea părăsirii spaţiului de desfăşurare a activităţii de către elevi 

 
Federaţiile sportive (pentru sportul de performanţă) 

Aceste organizații au atribuția de a ține evidența legitimării și transferării sportivilor 
potrivit statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale.273 
 
 Administrația publică locală 
Autorităţile administraţiei publice, pe lângă unităţile şi instituţiile de învăţământ, 
instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil, conform actului 
normativ ce îi relgmentează atribuțiile, au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi 
sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a 
educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale. Deasemenea, au obligaţia să asigure, 
cu prioritate, copiilor de vârstă preşcolară, tinerilor şi persoanelor în vârstă condiţii 
pentru practicarea exerciţiului fizic, în vederea integrării sociale. Legislația se referă și 
la persoanele cu dizabilități cărora autoritățile publice locale trebuie să le asigure 
condiţii pentru practicarea educaţiei fizice şi sportului, în scopul dezvoltării 
personalităţii lor şi integrării în societate, precum şi mijloacele care să permită 
sportivilor cu handicap participarea la competiţii naţionale şi internaţionale destinate 
lor.274 
 
În cazul sportivilor de performanță, au atribuția de a asigură mijloacele necesare pentru 
pregătirea lor, acordarea sprijinului ştiinţific şi medical necesar, precum şi pentru 
încadrarea lor în sistemul de educaţie şi deplina integrare socială şi profesională. În cazul 
satisfacerii stagiului militar de către un sportivii de performanță, autoritățile publice 

                                            
 

273 Art. 13, alin. (4) din Legea 69/2000 
274 Art. 3, alin. (1), (2), (3) din Legea 69/2000 
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trebuie să asigure condiţii pentru continuarea pregătirii, precum şi pentru participarea la 
concursurile sportive interne şi internaţionale.275 
 
Autoritățile administrației publice locale stabilesc unităţile în care se organizează 
învăţământul sportiv de stat, cu avizul inspectoratelor școlare. Pentru activitatea 
sportivă de performanţă, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
inspectoratelor şcolare, împreună cu Ministerul Tineretului şi Sportului se pot organiza 
cluburi şcolare şi unităţi de învăţământ preuniversitar de stat cu program sportiv, 
integrat ori suplimentar.276 
 
 
  Serviciul public de reprezentare a țării la Jocurile Olimpice 

Legea cadru care reglementează atribuțiile ce revin furnizorilor serviciului public de 
reprezentare a țării la Jocurile Olimpice este Legea nr. 69/2000 a educației fizice și 
sportului, cu modificările și completările ulterioare care prevede competenţe autorității 
centrale de finanțare și reglementare reprezentată de Ministerul Tineretului și Sportului 
și Comitetului Olimpic Român.  

 
Federaţiile naţionale organizează şi subvenţionează centre naţionale olimpice de 
pregătire a juniorilor. Ministerul Educației Naționale este responsabil de organizarea 
acestor centre.277 
 
 

Ministerul Tineretului și Sportului 
Această autoritate centrală, în sensul serviciului de reprezentare a țării la Jocurile 
Olimpice, are atribuția de a conlucra cu Comitetul Olimpic Român şi cu Comitetul 
Naţional Paralimpic în finanţarea şi derularea programelor privind pregătirea şi 
participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice şi Jocurile Paralimpice, precum şi 
pentru promovarea valenţelor educative ale olimpismului. Ministerul este obligat să ofere 
o rentă viageră sportivilor de performanţă care au obţinut o medalie de aur, de argint 
sau de bronz în probele sportive individuale ori pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice 

                                            
 

275 Art. 12, alin. (2), (3) din Legea 69/2000 
276 Art. 42, alin. (1), (2), (4) din Legea 1/2011 (Legea educației naționale) 
277 Art. 7 din Legea nr. 69/2000 
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sau Jocurilor Paralimpice, ori o medalie de aur la campionatele mondiale sau europene 
de seniori la probele sportive individuale sau pe echipe ce au fost incluse cel puţin o dată 
în programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor Paralimpice.278 

 
Comitetul Olimpic Român 

Conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 124/1991 privind organizarea şi 
funcţionarea Comitetului Olimpic Român, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, acesta are atribuția de a organiza împreună cu federaţiile naţionale ale 
sporturilor olimpice, selecţia şi pregătirea sportivilor, asigurând reprezentarea ţării la 
Jocurile Olimpice, precum şi la competiţiile regionale, continentale şi intercontinentale, 
organizate sub egida sa. Are capacitatea de a înfiinţa, organiza şi subvenţiona centre 
olimpice de pregătire, ca unităţi subordonate pentru asigurarea condiţiilor de pregătire şi 
de viaţă ale sportivilor. În sensul stimulării activităților și a resursei umane, acordă lunar, 
din bugetul propriu, prime de lot olimpic sportivilor, antrenorilor şi celorlalţi tehnicieni, 
în perioadele de pregătire centralizată, iar pe durata convocării sportivilor în loturile 
naţionale ale României sau pentru loturile care participă la Jocurile Olimpice, respectiv 
la Jocurile Paralimpice sau la alte competiţii organizate sub egida Comitetului 
Internaţional Olimpic, are obligaţia plăţii primelor de asigurare împreună cu Comitetului 
Naţional Paralimpic.279 
 
 
  Serviciul public de evidență și control a structurilor sportive 

Actele normative care reglementează atribuțiile și competențele furnizorilor serviciului 
public de evidență și control a structurilor sportive sunt Legea nr. 69/2000 a educației 
fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr 
884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. Acestea stabilesc ca principali furnizori direcți 
și cu competență exclusivă la nivel central pe Ministerul Tineretului și Sportului și 
direcțiile teritoriale - Direcțiile pentru sport județene. Aceste autorități au atribuția, în 
cazul serviciului analizat, de a ține evidența și controlul structurilor sportive înscrise în 

                                            
 

278 Art. 18, alin. (1), Art. 64, alin. (1) din Legea nr. 69/2000 
279 Art. 3, Art. 6, Art. 8 din H.G 124/1991 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Olimpic Român. 
Art. 65, alin. (3) din Legea 69/2000 
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Registrul sportiv, control conform metodologiei prescrise de lege și supravegherea 
desfășurării activităților sportive aferente în condiții optime și de siguranță. 
 

Ministerul Tineretului și Sportului 
Pe lângă atribuțiile stabilite conform art. 21 și 49 din Legea nr. 69/2000 a educației 
fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Tineretului şi 
Sportului organizează Registrul sportiv, care este public și supune înregistrării structurile 
sportive, astfel ministerul poate elibera, la solicitarea şi pe cheltuiala persoanei care a 
făcut cererea, copii certificate de pe înregistrarea sau menţiunile făcute, precum şi 
certificatele constatatoare referitoare la un anumit act sau fapt înscris ori menţionat în 
Registrul sportiv.  
 
Acesta are atribuția și competența de a aviza constituirea structurilor sportive, 
exercitând supravegherea şi controlul asupra acestora, în colaborare cu organele 
administraţiei publice centrale sau locale în subordinea cărora se află.280 
 
Ministerul Tineretului şi Sportului poate numi delegaţi în cadrul structurilor sportive 
persoane juridice de drept privat de utilitate publică cu care a încheiat contracte de 
finanţare pe bază de programe281, iar acești delegați au următoarele atribuții:282  

• Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului are dreptul de a suspenda 
executarea hotărârilor organului de conducere care contravin actelor de 
constituire şi statutelor, contractelor încheiate cu ministerul, legilor, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale. 

• Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului participă cu vot consultativ la 
şedinţele organelor de conducere şi administrare. 

• Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului întocmeşte un proces-verbal care se 
comunică organelor de conducere ale persoanei juridice controlate. 

• Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului va aduce cazul la cunoştinţă 
ministrului tineretului şi sportului refuzul organele de conducere şi administrare 

                                            
 

280 Art. 6, alin. (1)-(5), Art. 16, Art. 33, Art. 34 din H.G nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de 
punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 
281 Art. 35 din H.G nr. 884/2001 
282 Art. 36, alin. (1), (2), (3) din H.G nr. 884/2001 
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care sunt obligate să repună în discuţie problemele care fac obiectul hotărârii de 
suspendare, iar ministerul are responsabilitatea de a decide în condițiile legii.283 
 
Direcţiile pentru sport judeţene 

Art. 20 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și 
completările ulterioare oferă atribuții direcțiilor pentru sport judeţene spre a ține 
evidenţa structurilor sportive fără personalitate juridică din judeţ, prin înscrierea 
acestora în Registrul sportiv. Pe lângă aceasta, au ca atribuții:284  

• finanţarea, pe bază de contract, a programele sportive ale asociaţiilor judeţene şi 
ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport şi ale cluburilor sportive de drept 
privat, aflate în raza administrativ-teritorială respectivă 

• colaborarea cu consiliile locale, în scopul utilizării eficiente a sumelor acordate de 
la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanţă în teritoriu; 

• elaborarea şi aducerea la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei 
publice locale, a planurilor de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi 
instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de 
performanţă în teritoriu, finanţarea unor programe speciale pentru sportivi, secţii 
sau echipe din raza administrativ-teritorială 

• colaborarea cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de 
învăţământ superior pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi 
universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a 
instructorilor sportivi; 

• iniţierea măsurilor necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive 
organizate în raza lor teritorială, precum şi a dopajului în sport; 

• sprijinirea cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru toţi; 
• supravegherea menţinerii destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau 

privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care 
au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat. 

 
 

                                            
 

283 Art. 37, Art. 38 din H.G nr. 884/2001 
284 Art. 20 din Legea 69/2000 
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  Serviciul public de autoritate disciplinară în sport, supraveghere și control 

Temeiul legal de competență este art. 46 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și 
sportului, cu modificările și completările ulterioare care prevede că autoritatea 
disciplinară în sport se exercită deplin şi legitim potrivit competenţelor date de lege 
pentru exercitarea dreptului de supraveghere şi control al structurilor sportive de către 
organul administraţiei publice centrale de specialitate pentru sport, statutelor şi 
regulamentelor federaţiilor sportive naţionale, asociaţiilor judeţene şi ale municipiului 
Bucureşti, pe ramuri de sport, ligilor profesioniste şi Comitetului Olimpic Român. Prin 
urmare, puterea disciplinară dă titularilor amintiți mai sus, capacitatea de a investiga și 
sancționa persoanele sau instituțiile în culpă.285 
 
Articolul 47 explică modalitatea de exercitare a autorităţii disciplinare și metodologia de 
punere în aplicare a sancțiunilor, astfel vorbește despre un sistem coerent de sancţiuni, 
corespunzător domeniilor respective, gradat, în funcţie de gravitatea faptelor, 
diferenţierea graduală a faptelor, aplicarea sancţiunilor, excluderea posibilităţii dublei 
sancţiuni pentru aceeaşi faptă, excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor şi 
interdicţia de a da sancţiuni pentru fapte săvârşite anterior momentului comiterii faptei 
în cauză. Stabilește și garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva 
sancţiunilor aplicate.286 
 
 Ministerul Tineretului şi Sportului 
Această autoritate are posibilitatea revocării recunoașterii funcționării structurilor 
sporitve în cazul în care acestea nu respectă normele și scopurile funcționării și 
destinația lor reglementată prin lege. Astfel, revocarea recunoaşterii funcţionării unei 
structuri sportive se face prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, pe baza 
constatărilor rezultate din supravegherea şi controlul organelor enunţate la art. 46 şi are 
ca efect, după caz, suspendarea temporară a Certificatului de identitate sportivă sau 
radierea din Registrul sportiv a structurii sportive respective.287  
 
Ministerul Tineretului şi Sportului are atribuția de a supraveghea şi controla toate 
structurilor sportive, potrivit prevederilor Legea nr. 69/2000 a educației fizice și 

                                            
 

285 Art. 46, alin. (1), (2) din Legea nr. 69/2000 
286 Art. 47 din Legea nr. 69/2000 
287 Art. 48, alin. (1), (2) din Legea 69/2000 
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sportului, cu modificările și completările ulterioare şi regulamentului de aplicare a 
acesteia. Poate delega aceste sarcini și către direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, pentru asociaţiile şi cluburile sportive din zona 
teritorială sau către federaţiile sportive naţionale, pentru cluburile sportive, asociaţiile 
judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste şi cluburile 
sportive profesioniste din ramura de sport respectivă.  
 
Controlul și supravegherea desfășurată de minister nu poate substitui controlul propriu 
instituit de federaţiile sportive naţionale, asociaţiile judeţene şi ale municipiului 
Bucureşti, pe ramuri de sport, precum şi de asociaţiile şi cluburile sportive, ligile 
profesioniste şi cluburile sportive profesioniste, potrivit statutelor şi regulamentelor 
proprii.288 
 
 Comisia Națională de Disciplină Sportivă 
Această autoritate este reglementată printr-o lege separată de cea a educației fizice și 
sportului, astfel atribuțiile ce îi revin se regăsesc în Legea nr. 551/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă, cu modificările și 
completările ulterioare. Comisia este competentă să soluţioneze recursul formulat 
împotriva hotărârilor definitive pronunţate, prin epuizarea căilor de atac, de comisiile 
interne de disciplină sau de alte organisme cu atribuţii disciplinare, care sunt organizate 
şi funcţionează în cadrul federaţiilor sportive naţionale, asociaţiilor judeţene şi ale 
municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, al ligilor profesioniste şi Comitetului Olimpic 
Român, precum şi a căilor de atac formulate împotriva hotărârilor Comisiei Naţionale de 
Acţiune împotriva Violenţei în Sport.289  
 
Comisia are atrbuția de a soluționa căile de atac formulate împotriva hotărârilor 
definitive pronunţate, iar articolul care prevede asta formulează 7 aliniate ce prevăd 
cazurile ce țin de competența comisiei spre a soluționa deciziile atacate.290 Atribuţiile 

                                            
 

288 Art. 49, alin (1), (2), lit. a), b). Art. 50 din Legea 69/2000 
289 Art. 2, alin. (1) din Legea 551/2004 
290 a)încălcarea prevederilor din statutele şi regulamentele structurilor sportive, în măsura în care 
sancţionarea unei astfel de abateri este de competenţa comisiilor interne de disciplină; 
   b)comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale jucătorilor faţă de arbitri, oficiali, alţi 
sportivi sau faţă de public; 
   c)declaraţii publice ale conducătorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor, care pot incita sau pot 
conduce la acte de violenţă din partea echipelor sau spectatorilor; 



 
 

 

916 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

Comisiei prevăzute la alin. (1) şi (2) se exercită numai dacă o parte interesată optează 
pentru această jurisdicţie. Calea de atac se poate introduce în termen de 15 zile de la 
comunicarea hotărârii, iar procedura de soluţionare de către Comisie a căilor de atac 
devine obligatorie din momentul sesizării acesteia. În situaţia în care nu se optează 
pentru procedura de soluţionare a căilor de atac de către Comisie, părţile interesate se 
pot adresa judecătoriei, potrivit normelor de drept comun.291 
 
 
  Serviciul public de cercetare și asistență științifică pentru educație fizică și 

sport 

Hotărârea Guvernului nr. 628/2001 privind organizarea, functionarea si atributiile 
Institutului National de Cercetare pentru Sport și Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 
pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 
2015-2020 (PNCDI III), reglementează organizarea, funcționarea și atribuțiile Institutului 
Naţional de Cercetare pentru Sport, ca autoritate furnizoare și abilitată în acest caz, și 
aprobă Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020. 
 
Modul de furnizare, conform art. 52 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, 
cu modificările și completările ulterioare, prevede că Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
alte autorităţi ale administraţiei publice centrale pot iniţia şi susţine programe de 
cercetare ştiinţifică în educaţie fizică şi sport, atribuite în condiţiile legii, iar aceste 
programe sunt incluse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare.292 
 

Ministerul Tineretului şi Sportului 
Atribuția acestui actor instituțional în cazul serviciului public sportiv în cauză este de a 
implementa programe sau platforme de cercetare privind sportul de masă pentru 
îmbunătăți starea generală de sănătate a populației, creșterea prevenției afecțiunilor 

                                                                                                                                                  
 

  d)absenţa nejustificată de la competiţii, în cazul convocărilor selecţionatelor naţionale; 
  e)manipularea sau modificarea, direct ori printr-o persoană interpusă, a materialului sau a 
echipamentului sportiv, prin încălcarea reglementărilor tehnice din fiecare ramură sportivă; 
  f)participarea neautorizată, neprezentarea sau retragerea nejustificată din orice probă sau competiţie; 
  g)orice alte tipuri de abateri date în competenţa comisiilor interne de disciplină. conform Art. 2, alin. (2) 
din Legea 551/2004  
291 Art. 2, alin. (3)-(6) din Legea 551/2004 
292 Art. 52, alin. (1),(2),(3) din Legea nr. 69/2000 
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generale, creșterea potențialului de performanță fizică și creșterea calităţii selecţiei 
pentru profesii care implică efort şi rezistenţă fizică. Pentru îndeplinirea acestora, 
ministerul colaborează cu alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale, prin 
Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport.293 
 
 Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport 
Principalele atribuții ale acestui actor competent cu furnizarea serviciului se regăsesc în 
Art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare 
pentru Sport, prezent în Hotărârea Guvernului nr. 628/2001 privind organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport. Acest articol 
însumează o serie amplă de atribuții ce revin institutului, grupate pe categorii și interese 
astfel:  
 
a) activități de cercetare-dezvoltare:294 
Participă la realizarea strategiei generale a organizării şi dezvoltării sportului de 
performanţă şi la extinderea, pe măsura creării condiţiilor, a activităţii sportive de 
performanţă; derulează cercetări fundamentale pentru dezvoltarea activităţii de 
educaţie fizică şi sport, a metodelor şi metodologiei de studiere şi creştere a 
performanţei sportive; cercetări şi studii referitoare la biologia şi biochimia substanţelor 
farmacologice incluse în lista doping a Comitetului Internaţional Olimpic şi a federaţiilor 
sportive internaţionale. Exercită atribuții privind controlul dopingului, prevenirea și 
eliminarea practicilor de acest tip, valorificarea resursei umane, actualizarea tendințelor 
în raport cu cele exitente internațional și face cercetări privind reactivitatea biologică, 
biochimică, biomotrică, fiziologică şi psihologică a sportivilor la solicitările de 
antrenament şi în competiţii. 
 
În principal această secțiune vorbește despre activitățile de cercetare și dezvoltare a 
condițiilor în care se desfășoară activitățile sportive. Cercetarea mai constă în elaborarea 
unor noi principii, materiale și logistică în vederea stabilirii şi ameliorării metodologiei 
antrenamentului pentru sportul de performanţă, pentru facilitarea antrenamentelor și 
dezvoltarea tehnologiei şi aparaturii de investigare a efortului, de pregătire pentru sport, 

                                            
 

293 Art. 18, alin. (1) din Legea nr. 69/2000 
294 atribuții privind activitățile de cercetare și dezvoltare preluate din Art. 3, partea A, lit. a)-v) din Anexa 
2 a H.G nr. 628/2001 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Institutului Naţional de Cercetare 
pentru Sport 
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educaţie fizică şi pentru recuperare neuromotorie sau efectuarea studiilor şi cercetărilor 
privind accelerarea proceselor de refacere a organismului după antrenament şi 
competiţii. 
 
b) activități conexe:295 
Activitățile conexe ce intră în atribuția Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport se 
referă la organizarea de reuniuni ştiinţifice şi cu caracter tehnico-metodologic în 
domeniile de interes ale institutului, asistenţă tehnică şi consultanţă la constituirea şi 
implementarea sistemelor de asigurare a calităţii în domeniu, furnizarea de servicii 
ştiinţifice şi tehnologice, proiectare tehnologică şi proiectare de produse speciale care 
prezintă interes pentru profilul institutului, testare de produse, tehnologii, echipamente 
şi instalaţii în vederea omologării, efectuarea de expertize şi analize chimice, biologice şi 
de altă natură, dezvoltarea de programe informatice în domeniu şi acordarea de 
asistenţă tehnică la informatizarea unor activităţi specifice, certificarea produselor şi 
serviciilor în domeniul său de activitate și asigurarea de specialişti necesari pentru 
realizarea şi susţinerea unor programe de instruire, îndrumare tehnică şi metodologică 
privind educaţia fizică şi sportul.  
 
Institutul se ocupă și cu participarea la procesul de armonizare a legislației naționale în 
domeniul sportiv cu cea a uniunii Europene, elaborarea şi propunerea spre aprobare 
autorităţilor competente de norme şi metodologii prin care se urmăreşte îmbunătăţirea 
programelor de educaţie fizică şi mărirea eficienţei sociale a sportului pentru toţi, 
crearea, întreţinerea, perfecţionarea şi exploatarea bazelor de date utile în cercetarea şi 
asistenţa ştiinţifică pentru educaţie fizică şi sport. Înaintează propuneri referitoare la 
elaborarea şi actualizarea strategiei naţionale privind educaţia fizică şi sportul şi 
controlul aplicării ei și elaborează specificaţii și criterii tehnice în vederea achiziţionării 
de echipamente şi instalaţii specifice. 
 
Pe lângă activitățile de la punctul a) și b), mai există atribuții în sensul formării şi 
specializării profesionale în domeniul propriu de activitate al institutului296, activităţi de 

                                            
 

295 atribuții privind activități conexe preluate din Art. 3, partea B, lit. a)-r) din Anexa 2 Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport, a H.G nr. 628/2001 privind 
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport 
296 atribuții privind activitățile de formare și specializare profesională în domeniul propriu de activitate 
preluate din Art. 3, partea C, lit. a)-d) din Anexa 2 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului 
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editare şi tipărire a lucrărilor de specialitate ce propun editarea şi tipărirea buletinelor 
informative ale institutului, în care se publică informaţii ştiinţifice şi tehnice din 
domeniu, a studiilor, rapoartelor, sintezelor, colecţiilor de standarde, cataloagelor de 
produse etc.297   
 
Articolul 3 al aceleiași hotărâri mai propune atribuții în sensul activităților de transfer și 
valorificare a rezultatelor cercetărilor, activități de cooperare internațională și activități 
de producție în vederea susţinerii cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării în 
domeniu, prin unicate şi serii mici de produse, microproducţie.298 
 
 
  Serviciul public de organizare și desfășurare a cotrolului doping 

Legislația care reglementează atribuțiile furnizorilor în cazul serviciului public de 
organizare și desfășurare a cotrolului doping este reprezentată de Legea nr. 69/2000 a 
educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare împreună cu 
hotărâri emise de Guvern și regulamente care fixează organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale Anti-Doping și atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de 
posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping. Pe lângă acestea 
se mai identifică o lege distinctă privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, 
respectiv Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Legislația oferă competență 
exclusivă Agenției Naționale Antidoping și Laboratorului de control doping. 
 

                                                                                                                                                  
 

Naţional de Cercetare pentru Sport, a H.G nr. 628/2001 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 
Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport 
297 atribuții privind activităţile de editare şi tipărire a lucrărilor de specialitate preluate din Art. 3, partea 
D, lit. a)-d) din Anexa 2 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare 
pentru Sport, a H.G nr. 628/2001 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Institutului Naţional de 
Cercetare pentru Sport 
298 Art. 3, partea E, lit. a)-c). partea F, lit. a)-c), partea G din Anexa 2 Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport, a H.G nr. 628/2001 privind organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport 
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Testarea doping, în competiţie şi în afara competiţiei, se efectuează conform Planului 
naţional anual de testare, cu respectarea prevederilor Standardului internaţional pentru 
testare şi investigaţii.299 
 

Agenţia Naţională Anti-Doping  
Atribuțiile acestui actor de furnizare sunt agregate în L Legea nr. 227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Așadar, conform art. 7, agenția are atribuția de a elabora Strategia Naţională 
Anti-Doping, în conformitate cu obiectivele şi prevederile Codului, ale standardelor 
internaţionale, ale reglementărilor Convenţiei împotriva dopajului, adoptată în cadrul 
Consiliului Europei, la Strasbourg, la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 
171/1998, şi ale Convenţiei UNESCO, să iniţieze proiecte de acte normative pentru 
armonizarea legislaţiei naţionale anti-doping cu reglementările internaţionale în 
domeniu, să răspundă de efectuarea testărilor doping şi asigură gestionarea rezultatelor 
şi a procedurii de audiere, să elaboreze şi să actualizeze planul de distribuire a testărilor 
doping, în conformitate cu prevederile Codului şi ale Standardului internaţional pentru 
testare şi investigaţii și să investigheze rezultatele atipice şi datele atipice din paşaportul 
biologic al sportivului. 

 
Alte atribuții ce revin Agenției Naționale Anti-doping sunt:300 

• investighează orice alte informaţii rezultate din analize sau din alte surse sau date 
care indică încălcarea uneia sau mai multor reglementări anti-doping, în scopul fie 
de a exclude suspiciunea privind încălcarea regulii/regulilor, fie de a consolida 
probe care să sprijine iniţierea unei proceduri privind încălcarea unei reglementări 
anti-doping; 

• iniţiază, promovează şi/sau susţine financiar, după caz, programe educative şi de 
prevenire a dopajului în sport; 

• organizează şi efectuează controale doping în competiţie şi în afara competiţiei; 
• asigură aplicarea măsurilor concrete pentru sancţionarea dopajului în sport; 
• iniţiază, susţine financiar şi/sau încurajează programe de promovare a fairplay-

ului în sport; 

                                            
 

299 Art. 30 din Legea 227/2006 
300 Art. 4-25 din Legea nr, 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport 
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• încurajează structurile sportive, Ministerul Tineretului şi Sportului şi Comitetul 
Olimpic şi Sportiv Român în adoptarea unor programe de testare coerente şi 
uniforme; 

• colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, cu organizaţiile guvernamentale 
şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniu; 

• propune măsuri specifice şi colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice în 
sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe şi/sau metode 
interzise; 

• iniţiază aprobarea şi revizuirea Listei interzise , în conformitate cu lista Agenţiei 
Mondiale Anti-Doping; 

• actualizează, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi cu Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, şi publică anual lista cu specialităţile 
farmaceutice autorizate şi comercializate în România care au în componenţă 
substanţe şi/sau metode interzise; 

• întocmeşte planul naţional anual de testare, în competiţie şi în afara competiţiei, 
şi îl pune la dispoziţia Agenţiei Mondiale Anti-Doping, la solicitarea acesteia, 
întocmeşte lotul de testare înregistrat şi ţine evidenţa localizării sportivilor, 
potrivit prevederilor Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii al 
Agenţiei Mondiale Anti-Doping; 

• asigură organizarea şi funcţionarea următoarelor comisii: Comisia de acordare a 
scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului 
asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de 
apel; 

• aprobă scutirile de uz terapeutic pentru sportivii de nivel naţional, la solicitarea 
scrisă a acestora, în conformitate cu procedura descrisă în Standardul 
internaţional de acordare a scutirilor de uz terapeutic (SUT) al Agenţiei Mondiale 
Anti-Doping şi ţine evidenţa scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii 
de nivel internaţional; 

• comunică Agenţiei Mondiale Anti-Doping şi federaţiilor internaţionale de 
specialitate cazurile de încălcări ale reglementărilor anti-doping gestionate, 
precum şi solicitările de scutiri pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel 
naţional; 

• elaborează normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului 
doping; 

• organizează cursuri pentru formarea profesională şi perfecţionarea ofiţerilor de 
control doping; 
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• organizează cursuri de instruire anti-doping pentru instructorii din sălile de 
culturism şi fitness; 

• prezintă anual un raport de activitate Guvernului şi Parlamentului; 
• organizează periodic, cu structurile sportive, acţiuni privind informarea, 

prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj în sport; 
• iniţiază, promovează şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică; 
• elaborează normele de utilizare a veniturilor Agenţiei pentru categoriile de 

cheltuieli ce se efectuează pentru realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere 
a dopajului în sport, precum şi a celor de prevenire şi combatere a traficului ilicit 
de substanţe cuprinse în Lista interzisă şi le supune Guvernului spre aprobare, prin 
hotărâre; 

• avizează suplimentele alimentare care deţin notificare de punere pe piaţă, 
destinate utilizării de către sportivi; 

• întocmeşte şi realizează planul anual de educaţie anti-doping; 
• dă publicităţii, anual, raportul statistic referitor la activităţile de control doping 

întreprinse, copia acestuia fiind comunicată Agenţiei Mondiale Anti-Doping; 
• colectează, stochează, prelucrează sau comunică date cu caracter personal cu 

privire la sportiv şi alte persoane, atunci când este necesar şi aplicabil în 
desfăşurarea activităţilor anti-doping, în conformitate cu Codul şi legislaţia 
naţională în vigoare. 

 
Agenţia poate testa orice sportiv în competiţie şi în afara competiţiei, în conformitate cu 
prevederile legale, oriunde şi oricând, inclusiv sportivii aflaţi într-o perioadă de 
suspendare, astfel la competițiile naționale, autoritatea de testare este Agenția. Dacă nu 
se prevede altfel în regulamentul competiţiei naţionale sau internaţionale, gestionarea 
rezultatelor testelor va reveni organizaţiei anti-doping care efectuează testarea. În 
eventualitatea încălcării regulalmentelor, Agenţia verifică circumstanţele în care a fost 
săvârşită posibila încălcare a reglementărilor anti-doping şi informează sportivul sau 
persoana în cauză, federaţia sportivă naţională responsabilă, Ministerul Tineretului şi 
Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţia internaţională responsabilă şi 
Agenţia Mondială Anti-Doping asupra: a)reglementării anti-doping posibil încălcate; 
b)termenului în care trebuie să depună o declaraţie cu privire la posibila încălcare a 
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reglementărilor anti-doping; c)drepturilor sportivului sau persoanei învinuite pe parcursul 
desfăşurării procedurii de audiere.301 
 
Dacă sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent, care este 
suspectat/suspectată de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2), se retrage din 
activitatea sportivă înainte de începerea sau în timpul procedurilor prevăzute în 
prezentul capitol, iar Agenţia poate decide continuarea acestora, iar responsabilitatea la 
nivel naţional a gestionării rezultatelor şi audierilor pentru sportiv şi/sau personalul 
asistent al acestuia revine Agenţiei.302 
 
 Laboratorul de control doping 
Atribuțiile acestui actor implicat în furnizarea serviciului sunt incluse în art. 2 din 
Hotărârea Guvernului nr. 521/2016 privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, 
numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping şi 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii 
organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping. 
 
Așadar, Laboratorul de control doping are următoarele atribuţii în domeniul prevenirii şi 
combaterii dopajului în sport:303 

• asigură efectuarea analizelor de control doping a probelor A şi B recoltate de la 
sportivi atât în competiţie, cât şi în afara competiţiei; 

• dezvoltă metode de identificare şi cuantificare a substanţelor interzise aflate pe 
Lista interzisă în conformitate cu documentele tehnice elaborate de către Agenţia 
Mondială Anti-Doping; 

• participă la teste externe de verificare a competenţei laboratorului organizate de 
către Agenţia Mondială Anti-Doping şi Asociaţia Mondială a Specialiştilor în Anti-
Doping; 

• participă la teste educaţionale organizate de către Agenţia Mondială Anti-Doping şi 
Asociaţia Mondială a Specialiştilor în Anti-Doping; 

                                            
 

301 Art. 32, alin. (1),(8),(9),(11), Art. 39 din Legea nr. 227/2006 
302 Art. 41, Art. 42 din Legea nr. 227/2006 
303 Art. 2 din H.G nr. 521 din 20 iulie 2016 privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi 
şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping 
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• realizează studii de excreţie, aprobate de către Comisia de etică, pentru 
dezvoltarea metodelor necesare identificării substanţelor prohibite; 

• efectuează analize pe eşantioane din materiale confiscate în cadrul acţiunilor de 
combatere a traficului ilicit de substanţe interzise; 

• întocmeşte, la cerere, documentaţia necesară pentru probele de control doping cu 
rezultat analitic advers sau atipic, în conformitate cu cerinţele în vigoare; 

• realizează, prelucrează, actualizează şi administrează baza informatică de date 
referitoare la analizele de control doping; 

• raportează Agenţiei Mondiale Anti-Doping, precum şi autorităţilor de testare 
competente rezultatele tuturor probelor de control doping prin sistemul de 
management şi administrare anti-doping ADAMS; 

• actualizează documentele sistemului de management al calităţii în conformitate 
cu documentele elaborate de către Agenţia Mondială Anti-Doping; 

• asigură condiţiile necesare îndeplinirii/documentării/îmbunătăţirii sistemului 
calităţii şi implementării procedurilor la nivelul Laboratorului de control doping; 

• menţine legătura cu autorităţile de testare cu privire la managementul probelor 
de control doping; 

• păstrează permanent legătura cu Agenţia Mondială Anti-Doping şi întocmeşte 
documentaţii la solicitarea acesteia; 

• întocmeşte documentaţia necesară în vederea participării la licitaţii pentru 
analize de control doping; 

• asigură păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor ce conţin secrete 
profesionale sau informaţii confidenţiale; 

• organizează activitatea de avizare internă a contractelor de cercetare, a temelor-
program ale contractelor de cercetare şi coordonează activitatea colectivelor de 
cercetare în vederea realizării planului tematic şi asigură controlul periodic al 
stadiului de realizare a tematicii prin avizări parţiale, discuţii în colective lărgite, 
analize şi inspecţii la locul de desfăşurare a activităţii; 

• stabileşte legături cu institute de cercetare şi cu specialişti şi propune măsuri de 
colaborare ştiinţifică; 

• elaborează lucrările destinate manifestărilor ştiinţifice şi publică studiile de 
specialitate care se elaborează la nivelul său; 

• participă la organizarea sesiunilor anuale, simpozioanelor şi meselor rotunde 
pentru prezentarea şi analiza cercetărilor, la manifestări ştiinţifice organizate în 
colaborare cu Agenţia Naţională Anti-Doping în cadrul sau în afara acesteia; 
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• efectuează analize privind contaminarea cu substanţe dopante a suplimentelor 
alimentare, la cererea autorităţii de testare; 

• participă la realizarea strategiei naţionale anti-doping şi a raportului anual în 
colaborare cu Agenţia Naţională Anti-Doping; 

• colectează, stochează, prelucrează sau comunică date cu caracter personal cu 
privire la sportiv şi la alte persoane, atunci când este necesar şi aplicabil în 
desfăşurarea activităţilor anti-doping, în conformitate cu Codul Mondial Anti-
Doping, Standardul internaţional pentru laboratoare al Agenţiei Mondiale Anti-
Doping şi Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• realizează reprezentarea României în relaţiile cu organizaţiile naţionale şi 
internaţionale anti-doping şi achită cotizaţiile şi taxele stabilite de către 
organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale internaţionale, asumate prin 
Convenţia împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la 
Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998 şi Convenţia 
internaţională împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei 
Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la 
Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006 pentru acceptarea 
de către România a Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport, 
adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
Educaţie, Ştiinţa şi Cultura, la Paris la 19 octombrie 2005. 

 

  Serviciul public de prevenire a violenței în sport 

Temeiul legal de competență al furnizării acestui serviciu provine din articolele 2, 3, 5 și 
13 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 
competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare, alături de 
art. 85 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și a sportului, cu modificările și 
completările ulterioare. Acestea abilitează Ministerul Tineretului și Sportului, împreună 
cu Ministerul Afacerilor Interne, să furnizeze serviciul în cauză: M.T.S. prin direcțiile 
teritoriale deconcentrate304, Comisiile judeţene de acţiune împotriva violenţei în sport și 

                                            
 

304 Art. 2 din Legea nr. 4/2008 conform căruia organizatorii competiţiilor şi jocurilor sportive şi forţele de 
ordine angrenate au obligaţia de a asigura protecţia şi siguranţa spectatorilor, sportivilor şi oficialilor şi de 
a lua măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror incidente ce se pot produce pe traseele de 
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Comisia Naţională de Acţiune împotriva Violenţei în Sport305, iar M.A.I306 prin unitățile de 
poliție și jandarmerie. Alte instituţii cu atribuţii în furnizarea serviciului public sunt 
poliția locală şi organizatorul de competiţii sau de jocuri sportive. 

 
Ministerul Tineretului şi Sportului 

Atribuția ministerului în cadrul furnizării acestui serviciu este redată prin art. 18, lit. ț) 
din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și a sportului, cu modificările și completările 
ulterioare care prevede ca această instituție colaborează cu celelalte organe ale 
administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul sportului, pentru prevenirea 
violenţei în sport.307 
 
 Comisia Naţională de Acţiune împotriva Violenţei în Sport 
Această instituție are atribuția de a stabili normele obligatorii privind organizarea 
spectacolelor şi manifestărilor sportive şi de prevenire a violenţei cu ocazia desfăşurării 
acestora, să supravegheze şi să controleze modul în care normele obligatorii sunt 
respectate şi aplicate de organizatorii de spectacole sportive şi de administratorii de 
baze sportive în cadrul cărora se desfăşoară aceste spectacole, de a stabili sancțiunile, 
implicit aplicarea lor, altele decât cele cuprinse în statutele şi în regulamentele 

                                                                                                                                                  
 

afluire/defluire şi în interiorul arenelor sportive, înainte, pe timpul şi după terminarea competiţiei sau a 
jocului sportiv.  
Art. 5 din Legea nr. 4/2008 prevede  că  asigurarea ordinii şi siguranţei participanţilor în interiorul arenelor 
sportive în care se desfăşoară competiţii sau jocuri sportive cu grad scăzut de risc se poate face de către 
organizator cu personal propriu. 
305 conform art. 85 din Legea nr. 69/2000 se înfiinţează Comisia Naţională de Acţiune împotriva Violenţei în 
Sport, ca organism de reglementare, control şi supraveghere, format din reprezentanţi ai administraţiei 
publice centrale, reprezentanţi ai federaţiilor sportive naţionale, reprezentanţi ai ligilor profesioniste şi 
reprezentanţi ai direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 
306 Art. 3 din Legea nr. 4/2008 conform căruia menţinerea ordinii publice pe raza administrativ-teritorială a 
localităţilor urbane şi rurale în care se desfăşoară competiţii şi jocuri sportive se realizează, potrivit 
competenţelor, de către structurile abilitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în conformitate 
cu actele normative interne care le reglementează activitatea. Deasemenea Art. 4 din aceeași lege (L. 
4/2008) prevede că asigurarea ordinii publice în zona apropiată şi imediată a arenelor sportive şi a altor 
locuri destinate desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive cu grad mediu de risc, precum şi a celor cu 
grad ridicat de risc se realizează în mod nemijlocit de către structurile de jandarmi competente teritorial, 
iar în situaţii expres determinate, prevăzute în planul de acţiune întocmit în acest sens de către unitatea 
de jandarmi, asigurarea ordinii publice în anumite locuri publice dispuse în afara zonei apropiate se va 
realiza de către structurile de jandarmi competente teritorial. 
307 Art. 18, lit. ț) din Legea nr. 69/2000 
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structurilor sportive și are capacitatea de lua măsuri pentru prevenirea violenţei fizice 
exercitate în timpul pregătirii sportivilor.308 
 
Un alt act legislativ ce reglementează atribuțiile comisiei este Regulamentul din 7 
februarie 2002 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Acţiune împotriva 
Violenţei în Sport, prin prisma căruia comisia trebuie să întrunească următoarele 
atribuții:309 

• în primul rând să stabilească normele obligatorii privind organizarea 
manifestărilor sportive şi de prevenire a violenţei cu ocazia desfăşurării 
acestora, urmărind, în special proiectarea și structura stadioanelor sau a 
bazelor sportive încât să garanteze securitatea și să nu favorizeze violența; 
metodologia de alegere a bazelor în maniera amintită, asigurarea forțelor de 
ordine suficiente și facilitarea cooperării schimbului de informații; controlul și 
supravegherea grupurilor rivale, asigurarea asistenţei medicale de urgenţă 
prespitalicească, cu ocazia manifestărilor sportive în bazele sportive sau în 
afara acestora și alte atribuții ce țin de siguranța și bunul mers al activităților 
sportive desfășurate pe terenurile și bazele sportive publice. 

• supraveghează şi controlează modul în care normele obligatorii sunt respectate 
şi aplicate de organizatorii de spectacole şi manifestări sportive şi de 
administratorii de stadioane sau de alte baze sportive în cadrul cărora se 
desfăşoară aceste spectacole; 

• ia măsuri pentru prevenirea violenţei fizice exercitate în timpul pregătirii 
sportivilor; 

• stabileşte şi aplică sancţiuni, altele decât cele cuprinse în statutele şi 
regulamentele structurilor respective - stabilirea sancţiunilor se va face cu 
consultarea federaţiilor sportive naţionale; 

• colaborează cu instituţii şi organizaţiile neguvernamentale cu preocupări în 
domeniu în implementarea unor programe de informare-documentare şi de 
cercetare ştiinţifică în probleme de violenţă; 

• sprijină realizarea unor programe de informatizare în domeniul prevenirii 
violenţei; 

                                            
 

308 atribuții prevăzute în Art. 85 din Legea nr. 69/2000 
309 atribuții prevăute în Art. 11 din  Regulamentul din 7 februarie 2002 de organizare şi funcţionare a 
Comisiei Naţionale de Acţiune împotriva Violenţei în Sport, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
116/2002. 
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• prezintă în buletine informative domeniul său de activitate; 
• promovează idealul sportiv prin campanii educative şi prin alte mijloace, 

susţinând noţiunea de fair-play, în special în rândul tinerilor. 
 
 Organizatorul de competiţii sau de jocuri sportive 
Atribuțiile acestor actori care participă la furnizarea serviciului sunt prevăzute de art. 10 
din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor 
şi a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare. Competențele și 
atribuțiile sunt construite pe aceleași fundamente, la fel ca în cazul actorilor discutați 
mai sus.  
 
Prin urmare, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de asigurare a ordinii şi 
siguranţei spectatorilor în arena sportivă, organizatorul de competiţii sau de jocuri 
sportive are următoarele obligaţii: 

• să declare la unitatea de jandarmi competentă teritorial, cu cel puţin 5 zile 
înainte de data desfăşurării, jocurile sportive al căror grad de risc preliminar este 
scăzut, mediu sau ridicat; unitatea de jandarmi, după stabilirea gradului de risc, 
înştiinţează administraţia publică locală despre data desfăşurării jocului sportiv, 
urmând ca reprezentanţii acesteia să dispună măsurile prevăzute la art. 15 din 
Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice; 

• să stabilească măsurile de asigurare a ordinii şi siguranţei participanţilor în arena 
sportivă, transpuse în planul de acţiune, care este înaintat pentru aprobare 
unităţii de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 3 zile înainte de data 
desfăşurării jocului sportiv; 

• să efectueze, prin personalul de ordine şi siguranţă şi, după caz, cu forţele de 
ordine, înainte de efectuarea accesului spectatorilor, un control amănunţit al 
arenei sportive, pentru descoperirea şi îndepărtarea oricăror obiecte sau materiale 
interzise; 

• să asigure arenele sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu publicul; 
• să nu permită folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea 

spectatorilor la violenţă, la producerea de distrugeri sau la denigrarea imaginii 
participanţilor la competiţiile sau jocurile sportive; 

• să nu permită introducerea şi folosirea în arena sportivă a unor instalaţii de 
sonorizare, cu excepţia gigafoanelor portabile; 

• să amenajeze şi să pună la dispoziţia forţelor de ordine un punct de comandă; 
• să asigure înregistrarea şi supravegherea video a comportamentului participanţilor 

în arena sportivă şi în zona punctelor de acces, pe timpul afluirii şi defluirii 
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acestora, precum şi pe timpul desfăşurării jocului sportiv, printr-un sistem 
propriu, conectat în punctul de comandă şi deservit de către un tehnician, sub 
îndrumarea unui reprezentant al forţelor de ordine; 

• să pună la dispoziţia forţelor de ordine înregistrarea video efectuată; 
• să afişeze, în locuri vizibile, atenţionări asupra faptului că în arena sportivă 

participanţii vor fi supravegheaţi video; 
• să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor 

alcoolice în arena sportivă; 
• să se asigure că distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face 

numai în pahare din hârtie sau din material plastic; 
• să se asigure că punctele de desfacere a băuturilor a căror comercializare este 

permisă sunt poziţionate la fiecare sector de tribună şi peluză; 
• să asigure funcţionarea instalaţiilor de apă curentă şi a grupurilor sanitare, care 

trebuie amplasate astfel încât să nu fie necesară deplasarea suporterilor dintr-un 
sector în altui; 

• să afişeze lizibil, în locuri vizibile, la porţile de acces, regulile ce trebuie 
respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, 
precum şi sancţiunile care se aplică în astfel de cazuri; 

• să imprime pe documentele de acces, pliante, programe sau pe alte materiale 
publicitare ori promoţionale, care sunt distribuite cu ocazia desfăşurării 
competiţiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau 
obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum şi sancţiunile care se 
aplică în situaţia nerespectării acestor reguli; 

• să interzică afişarea în arena sportivă a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu 
conţinut obscen sau care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură naţională, 
rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă, indiferent 
pe ce suport ar fi inscripţionate; 

• să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuală pe 
gardul care delimitează suprafaţa de joc de tribună sau în orice alte locuri care 
împiedică fie buna vizibilitate a jocului de către spectatori, fie asigurarea unei 
intervenţii oportune, în caz de necesitate; 

• să aducă la cunoştinţă spectatorilor, la începutul jocului sportiv, precum şi în 
pauzele de joc sau ori de câte ori este nevoie, prin mijloace de comunicare, 
obligaţiile ce le revin pe timpul desfăşurării competiţiei sau jocului sportiv, 
principiile spiritului de fairplay, ale ordinii şi disciplinei, precum şi mesajele 
transmise de forţele de ordine; 
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• să asigure bariere şi împrejmuiri adecvate pentru separarea grupurilor de suporteri 
şi pentru delimitarea terenului de joc, realizate prin construcţii rezistente, 
precum şi refacerea acestora în cazul deteriorării, până la organizarea competiţiei 
sau a jocului sportiv următor. Dimensiunile, amplasarea, materialele folosite în 
confecţionare şi modul de confecţionare sunt stabilite de către federaţia de 
specialitate, după consultarea prealabilă a reprezentanţilor Jandarmeriei Române; 

• să asigure amplasarea, la punctele de acces în incinta arenei sportive, a unor 
dispozitive metalice rotative/turnichete prevăzute cu sistem de contorizare, în 
vederea efectuării unui control riguros al accesului; 

• în situaţia desfăşurării unor jocuri sportive în afara ţării, în cadrul unor competiţii 
internaţionale la care participă şi grupuri de suporteri ai clubului român sau ai 
echipei naţionale, acesta sau federaţia de specialitate asigură includerea unor 
ofiţeri jandarmi în delegaţia oficială, care cooperează cu forţele de ordine din 
ţara respectivă pe linia prevenirii actelor de violenţă şi a acţiunilor necontrolate 
ale suporterilor; 

• să asigure numerotarea sectoarelor, rândurilor şi locurilor destinate spectatorilor, 
precum şi amplasarea de indicatoare pentru îndrumarea acestora spre locurile 
ș.a.m.d 

 
 Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 
Articolul 20 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și 
completările ulterioare prevede ca aceste direcții au obligația să inițieze măsurile 
necesare cu scopul prevenirii violenței și dopajului în cadrul activităților și manifestărilor 
sportive organizate în raza lor teritorială.310 
 
 
3.18.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de sport 
 
Numitorul comun al tuturor serviciilor publice din domeniul sport este că toate primesc 
finanțare de la bugetul de stat prin Ministerul Tineretului și Sportului. Pe lângă această 
finanțare de la bugetul de stat ce caracterizează toate serviciile, unele își suplimentează 
bugetele din alte surse în funcție de destinația serviciului furnizat și în funcție de actorii 
statali ori non-statali, guvernamentali sau non-guvernamentali, cu care intră în contact. 

                                            
 

310 Art. 20 din Legea nr. 69/2000 
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  Serviciul public de gestionare a bazelor sportive 

Finanțarea acestui serviciu provine din 3 surse, respectiv din bugetul stat prin Ministerul 
Tineretului și Sportului, bugetul local prin autoritățile administrației publice locale și din 
tarifele utilizatorilor. Temeiul legal de finanțare este reprezentat de art. 28 și art. 80 din 
Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 5311 din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru 
Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti. 
 
Cluburile sportive au regim propriu de administrare şi de gestionare a bugetului şi a 
patrimoniului, astfel dispun de bunurile aflate în proprietatea lor, pot încheia contracte 
de împrumut şi pot elibera titluri de credit, cu condiţia ca aceste acte juridice să fie 
încheiate pentru realizarea obiectului de activitate.312 De aceea se se pot auto-finanța și 
prin tarifele utilizatorilor. Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile 
temporar, aflate în patrimoniul Ministerului Tineretului şi Sportului, se face pe bază de 
contract încheiat în condiţiile legii, cu revizuirea anuală a acestuia, numai în 
conformitate cu metodologia stabilită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. 
Articolul 80313 mai menționează explicit că sursele de finanţare a complexurilor sportive 
naţionale şi a unităţilor judeţene de administrare a bazelor sportive provin din: 

• alocaţii de la bugetul de stat; 
• venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi cu 

obiectul de activitate ale acestora; 
• donaţii şi sponsorizări; 
• alte venituri, în condiţiile legii; 
• sume rămase din exerciţiul financiar precedent. 

 
 
                                            
 

311 conform art. 5 din H.G 776/2010, în subordinea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a 
Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti funcţionează unităţi de administrare a bazelor 
sportive şi centre de agrement, fără personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
acordate de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea bazelor 
sportive de interes naţional şi a centrelor de agrement, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea 
sportivă şi de tineret. 
312 Art. 28, alin. (1), (4) din Legea nr. 69/2000 
313 Art. 80, alin. (3), (12) din Legea nr. 69/2000 
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  Serviciul public de organizare și dezvoltare a educației fizice și sportului 

Finanțarea provine din trei surse principale: buget de stat prin Ministerul Tineretului și 
Sportului şi Ministerul Educației Naționale, administrația publică locală și tarifele 
utilizatorilor. Temeiul legal de finanțare este format din articole de lege din trei acte 
normative: Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și 
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1239/1996 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Universitar, cu modificările și 
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 641/1998 privind aprobarea 
Programului national ''Sportul pentru toti - Romania 2000''. 
 
Finanțarea Federaţiei Sportului Şcolar și Federaţiei Sportului Universitar314, se face prin 
alocaţii de la bugetul de stat, pe bază de programe, precum şi prin venituri 
extrabugetare. Pentru susţinerea programelor de reprezentare la competiţiile 
internaţionale oficiale, desfăşurate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului 
şcolar şi sportului universitar, Federaţia Sportului Şcolar, şi respectiv Federaţia Sportului 
Universitar, pot beneficia, cu prioritate, de alocaţii guvernamentale. Programele 
speciale („Redescoperă oina”, „Sportul pentru toţi - România 2000”315) beneficiază de 
fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat, alocaţii bugetare, venituri proprii ale 
Ministerului Tineretului şi Sportului şi, în funcţie de posibilităţi, din fonduri de la 
bugetele locale.316 Subprogramele propuse de către celelalte instituţii, care sunt 
aprobate anual de către Comitetul Activităţilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educaţie 
şi Recreere, vor fi finanţate din subvenţii de la bugetele locale, din fonduri primite de la 
organisme internaţionale, din sponsorizări, donaţii şi legate şi din fonduri de la bugetul 
de stat.317 
 

                                            
 

314 Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar este organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu 
personalitate juridică şi este finanţată integral de la bugetul de stat (temei enunțat încă o data de Art. 4 
din H.G nr. 1239/1996) 
315 Art. 8 din H.G nr. 641/1998 despre finanțarea din bugetul de stat a programului „Sportul pentru toţi - 
România 2000" 
316 Art. 6, alin. (5). Art. 11^2 din Legea nr. 69/2000 
317 Art. 9 din H.G nr. 641/1998 
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  Serviciul public de reprezentare a țării la Jocurile Olimpice 

Finanțarea provine din trei surse, respectiv bugetul de stat prin Ministerul Tineretului și 
Sportului, bugetul local prin autoritățile administrației publice locale și prin tarifele 
utilizatorilor, adică sursele proprii de finanțare. Temeiul legal de finanțare se regăsește 
integral în articolele legislative ale Legii nr. 69/2000, e educației fizice și sportului, cu 
modificările și completările ulterioare.318 
 
Sursele de finanţare ale Comitetului Olimpic Român pot fi:  

a) sume de la bugetul de stat319;  
b) venituri proprii;  
c) alte surse.  

 
Comitetul poate beneficia cu prioritate de sprijin financiar guvernamental pentru 
îndeplinirea programelor olimpice și poate deţine în proprietate, concesiune sau folosinţă 
imobile, baze şi instalaţii sportive de interes naţional. Poate încasa fonduri proprii din 
dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi în mişcare a sportivilor lor în 
echipament de concurs şi de reprezentare, când participă la competiţii în numele 
respectivei structuri, a utilizării emblemei/siglei proprii sau a denumirii competiției, 

                                            
 

318 art. 75  din Legea nr. 69/2000 indică în mod desfășurat toate sursele de finanțatare de care beneficiază 
Comitetul Olimpic Român, respectiv: 
a)sume de la bugetul de stat; 
b)timbrul olimpic, reprezentând 10% din valoarea tuturor biletelor de acces la manifestările sportive; 
c)venituri provenite din încasările Regiei Autonome "Loteria Naţională", stabilite potrivit legii; 
d)donaţii şi legate; 
e)sponsorizări; 
f)venituri realizate din acordarea dreptului de folosinţă a emblemei Comitetului Olimpic Român şi a altor 
drepturi de proprietate intelectuală olimpice; 
g)contribuţii din partea Comitetului Internaţional Olimpic şi a Solidarităţii Olimpice; 
h)venituri din organizarea şi exploatarea pronosticurilor şi pariurilor sportive, în condiţiile legii; 
i)alte venituri, conform legislaţiei în vigoare; 
j)sume rămase din exerciţiul financiar precedent; 
k)o pătrime din sumele realizate potrivit art. 70 alin. (1) lit. c).. 
Art. 70 
(1)Ministerul Tineretului şi Sportului îşi asigură sursele pentru finanţarea activităţilor sportive din: 
c)1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru ţigarete, ţigări şi băuturi alcoolice; 
319 legitimarea finanțării de la bugetul de stat și în Art. 69, alin. (1). Art. 75 din Legea nr. 69/2000. 
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repturilor de reclamă, publicitate şi de transmisie radio şi televiziune la competiţiile pe 
care le organizează sau la care participă, după caz.320 
 
 
  Serviciul public de evidență și control a structurilor sportive 

În cazul acestui serviciu, finanțarea nu diferă față de celelalte pentru că se face tot din 
bugetul de stat și cel local, respectiv prin Ministerul Tineretului și Sportului și 
administrațiile publice locale. Temeiul legal de finanțare este un articol comun acestor 
servicii, la fel ca și legea din care face parte, respectiv art. 20 din Legea nr. 69/2000, e 
educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare care prevede că 
finanţează, pe bază de contract, programele sportive ale asociaţiilor judeţene şi ale 
municipiului Bucureşti pe ramuri de sport şi ale cluburilor sportive de drept privat, aflate 
în raza administrativ-teritorială respectivă, în limita sumei prevăzute în bugetul de 
venituri şi cheltuieli cu această destinaţie și colaborează cu consiliile locale, în scopul 
utilizării eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă 
de performanţă în teritoriu. 
 
Acest serviciu public este finanţat din bugetul Ministerul Tineretului și Sportului. Conform 
art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările ulterioare, direcţiile 
judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului 
Bucureşti sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. 
 
 
  Serviciul public de autoritate disciplinară în sport, supraveghere și control 

Finanțarea provine doar din bugetul de stat prin Ministerul Tineretului și Sportului. Astfel 
cheltuielile de funcţionare a Comisiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului, iar pentru activitatea desfăşurată în vederea soluţionării litigiilor de către 
Comisie nu se percep taxe.321  

                                            
 

320 Art. 20^2, alin. (3),(5),(6),(7). Art. 45, alin. (1), lit. a)-c) din Legea nr. 69/2000 
321 Art. 12, alin. (1),(2) din Legea nr. 551/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de 
Disciplină Sportivă 
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  Serviciul public de cercetare și asistență științifică pentru educație fizică și 
sport 

Finanțarea provine din două surse, bugetul de stat prin Ministerul Tineretului și Sportului 
ca instituție publică centrală de finanțare, iar a doua sunt tarifele utilizatorilor sau surse 
proprii de finanțare. 
 
Temeiul legal de finanțare face referire la organizația ce furnizează acest serviciu, 
respectiv Institutul Național de Cercetare pentru Sport, înfiinţat pentru asigurarea 
cadrului profesional de dezvoltare a cercetării şi asistenţei ştiinţifice pentru educaţie 
fizică şi sport, aflat în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. Activitatea  
acestui este finanţată din venituri extrabugetare şi din alocaţii acordate de la bugetul de 
stat pentru realizarea unor programe proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului.322 
 
Bugetul anual pentru acest serviciu cuprinde, prin urmare: a)alocaţii de la bugetul de 
stat, b)venituri extrabugetare realizate în legătură cu scopul şi cu obiectul de activitate 
ale institutului, c)donaţii şi sponsorizări sau d)alte venituri, în condiţiile legii.323 
 
 
  Serviciul public de organizare și desfășurare a cotrolului doping 

Finanțarea se realizează din două surse, respectiv fonduri obținute de la bugetul de stat 
prin Secretariatul General al Guvernului, iar a doua sursă reprezintă veniturile proprii. 
Temeiul legal de finanțare este prevăzut de art. 86 alin. (2) din Legii nr. 69/2000, e 
educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare şi art. 15 alin. (1) 
din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. Aceste prevederi sunt reluate în art. 3 din 
Regulamentul din 25 octombrie 2006 de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping. 
 
Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din venituri proprii şi 
subvenţii acordate de la bugetul de stat. 

                                            
 

322 Art. 53, alin. (1) din Legea nr. 69/2000 
323 Art. 8 din H.G nr. 628/2001 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Institutului Naţional de 
Cercetare pentru Sport 
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Veniturile proprii se asigură din: 
a)venituri din valorificările produselor provenite din activităţi proprii ori anexe, în 

legătură cu obiectivele prevăzute de lege; 
b)donaţii, legate şi sponsorizări, în condiţiile legii; 
c)contracte de prestări de servicii pentru efectuarea analizelor doping; 
d)tarife pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping; 
e)tarife pentru testarea suplimentelor nutritive; 
f)tarife pentru analiză dosar suplimente nutritive; 
g)proiecte de cercetare; 
h)taxe pentru activitatea prestată de comisiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din 

Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

i)fonduri obţinute în cadrul colaborărilor internaţionale; 
j)taxă pentru participarea la cursul de instruire din punctul de vedere al 

reglementărilor anti-doping; 
k)taxa pentru eliberarea certificatului de funcţionare din punctul de vedere al 

reglementărilor anti-doping, potrivit dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 104/2008, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

l)fonduri rambursabile/nerambursabile, cum ar fi, fără a se limita la acestea, 
fondurile comunitare şi/sau alte fonduri acordate de instituţiile financiare 
naţionale/internaţionale, în condiţiile prevăzute de lege; 

m)alte surse de venituri în condiţiile legii.   
 
Finanțarea Laboratorului de control doping se finanțează din buget de stat și venituri 
proprii, conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 521/2016 privind atribuţiile, 
organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale 
Laboratorului de control doping şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping 324 și art. 5 alin. (1) din 
                                            
 

324 conform Art. 3 din H.G nr. 521/2016, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Laboratorului de 
control doping se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. Veniturile proprii 
se asigură din: 
a)donaţii, legate şi sponsorizări; 
b)contracte de prestări de servicii pentru efectuarea analizelor doping; 
c)tarife pentru eliberarea pachetului de documente; 
d)proiecte de cercetare; 
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Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare care formulează metodologia de finanțare de la 
bugetul de stat și actorii implicați în dinamica finanțării. 
 
 

  Serviciul public de prevenire a violenței în sport 

Acest serviciu are finanțare simplă, doar prin bugetul de stat, cu fonduri furnizate de 
către autoritatea centrală de furnizare, adică Ministerul Tineretului și Sportului, prin 
temeiul legal prezent în art. 12 din Regulamentul din 7 februarie 2002 de organizare şi 
funcţionare a Comisiei Naţionale de Acţiune împotriva Violenţei în Sport, care prevede 
că cheltuielile de funcţionare a Comisiei se asigură în cadrul bugetului Ministerului 
Tineretului şi Sportului, titlul "Subvenţii", subcapitolul "Activitatea sportivă".  
 
 
3.18.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative, domeniul sport 
 
  Serviciul public de gestionare a bazelor sportive 

Autorităţile administraţiei publice locale sunt implicate în construirea şi modernizarea 
bazelor şi instalaţiilor sportive (Art. 18 alin. (1) lit. m şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 
69/2000), deţin baza materială proprie pentru activitatea sportivă (art. 781 şi art. 80, 
alin. 8 din Legea nr. 69/2000), contribuie la întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea 
bazei materiale pentru activitatea sportivă (art. 81 alin. (2) din Legea nr. 69/2000). 
Conform art. 81 alin. (1) din Legea nr. 69/2000, autorităţile administraţiei publice locale 
au obligaţia să includă în planurile de urbanism şi amenajare rurală suprafeţe de teren 
pentru construirea de baze sportive destinate educaţiei fizice şi sportului comunitar. Art. 
36 alin. (6), art. 81 alin. (2), art. 91 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevăd atribuțiile 
consiliilor locale, județene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului 

                                                                                                                                                  
 

e)fonduri obţinute în cadrul colaborărilor internaţionale; 
f)fonduri rambursabile/nerambursabile, cum ar fi, fără a se limita la acestea, fondurile comunitare şi/sau 
alte fonduri acordate de instituţiile financiare naţionale/internaţionale; 
g)alte surse de venituri în condiţiile legii.         
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București în furnizarea serviciului de gestionare a bazelor sportive. Autorităţile 
administrației publice locale sunt implicate şi în finanţarea bazelor sportive.  
 
Serviciul de registru al bazelor sportive, supraveghere şi administrare a bazei materială 
proprie se furnizează la nivel central de Ministerul Tineretului şi Sportului şi structurile 
deconcentrate325. 
 
 
  Serviciul public de organizare și dezvoltare a educației fizice și sportului 

Serviciul public este furnizat la nivel central de către Ministerul Educaţiei (care 
organizează activitatea de educaţie fizică şi practicarea sportului în învăţământul 
preuniversitar şi universitar), Ministerul Apărării Naţionale (care organizează educaţia 
fizică militară) şi Ministerul Tineretului şi Sportului (care organizează sportul 
profesionist, registrul sportiv şi programele naţionale, ex. "Redescoperă oina"). 
 
Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe în privinţa asigurării cadrului 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de sport. Conform art. 3 din Legea nr. 
69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, 
autorităţile administraţiei publice, au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul 
de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a 
educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale (cu prioritate copiilor de vârstă 
preşcolară, tinerilor, persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor în vârstă). Autorităţile 
locale sunt implicate şi în acordarea de subvenţii cluburilor sportive din subordine şi 
asociaţiilor sportive judeţene (art. 71 alin. (2) din Legea nr. 69/2000). 
 
 
  Serviciul public de reprezentare a țării la Jocurile Olimpice 

Acest serviciu este frunizat la nivel central (de Ministerul Tineretului şi Sportului şi 
Comitetul Olimpic Român), autorităţile locale având doar competenţa de a oferi 
mijloacele materiale necesare. Conform art. 12 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, 
autorităţile administraţiei publice locale asigură mijloacele necesare pentru pregătirea 
sportivilor de performanţă. 

                                            
 

325 • Art. 78 din Legea 69/2000 şi art. 18, alin. (1) din Legea 69/2000 
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  Serviciul public de evidență și control a structurilor sportive 

Furnizarea serviciului este o competență exclusivă la nivel central exercitată de 
Ministerul Tineretului şi Sportului prin intermediul direcţiilor pentru tineret şi sport 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi federaţiile sportive naţionale (art. 49, 
alin. (2) din Legea nr. 69/2000). 
 
 
  Serviciul public de autoritate disciplinară în sport, supraveghere și control 

Furnizarea serviciului este o competență exclusivă la nivel central exercitată de 
Ministerul Tineretului şi sportului prin intermediul Comisiei Naționale de Disciplină 
Sportivă, federațiilor sportive naționale, Comitetului Olimpic Român, ligilor profesioniste 
și asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport (art. 46 alin. (2) 
din Legea nr. 69/2000). 
 
 
  Serviciul public de cercetare și asistență științifică pentru educație fizică și 

sport 

Ministerul Tineretului și Sportului prin Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, 
deţine competență exclusivă la nivel central în furnizarea acestui serviciu public (art. 53 
din Legea nr. 69/2000). 
 
 
  Serviciul public de organizare și desfășurare a cotrolului doping 

Agenția Națională Antidoping are competenţă exclusivă la nivel central, prin instrumentul 
instituțional operațional, respectiv Laboratorul de control doping. 
 

  Serviciul public de prevenire a violenței în sport 

Frunizarea serviciului este o competență exclusivă la nivel central exercitată de 
Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Afacerilor Interne. 
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3.19. Domeniul de servicii publice: Protecția și exploatarea resurselor minerale 
Domeniu: Protecția și exploatarea resurselor minerale 

Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 

administrației 

publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 

administrației 

publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 

administrației 

publice de la 
nivel central 

1.  Serviciul de protecție și 

exploatare a resurselor 
minerale 

  x 

 

3.19.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de protecție și exploatare 
a resurselor minerale 
 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale se organizează şi funcţionează ca organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, şi este 
autoritatea competentă abilitată să aplice dispoziţiile Legii minelor nr. 85/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 238/2004 a petrolului, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale 
organizează şi efectuează:   

a) activităţi promoţionale pentru punerea în valoare a resurselor petroliere şi a 
resurselor minerale, împreună cu ministerele interesate, după caz;   

b) concursuri publice de oferte pentru concesionarea de activităţi miniere şi 
operaţiuni petroliere;   

c) baza de date pentru uz propriu;   
d) atestarea competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii 

şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului şi 
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a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care 
întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de 
expertizare;   

e) avizarea programelor anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a 
exploatării, prin compartimentele de inspecţie teritorială;   

f) avizarea amplasamentelor pentru obiectivele civile şi industriale, de utilitate 
publică, a planurilor sau a schiţelor de sistematizare, precum şi a lucrărilor 
inginereşti, sub aspectul influenţei acestora asupra posibilităţilor de cercetare şi 
de valorificare a substanţelor minerale utile şi asupra protecţiei zăcămintelor;   

g) constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul activităţilor miniere şi 
petroliere; sesizarea organelor competente în cazurile care pot constitui 
infracţiuni, potrivit legii penale.   

 
 
3.19.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 
 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale are următoarele atribuţii principale:   

a) gestionează resursele de petrol, resursele minerale şi fondul geologic naţional, 
proprietate publică a statului, definite de Legea minelor nr. 85/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare şi de Legea nr. 238/2004 a petrolului, cu 
modificările şi completările ulterioare;   

b) negociază şi stabileşte împreună cu ceilalţi concedenţi ai domeniului public al 
statului, după caz, clauzele şi condiţiile acordurilor petroliere, ale licenţelor şi 
permiselor miniere, încheie astfel de acorduri, licenţe şi permise şi reglementează 
derularea operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere prin norme, 
regulamente şi instrucţiuni tehnice emise în aplicarea actelor normative în 
vigoare;   

c) organizează fondul geologic naţional; constituie fondul naţional de 
resurse/rezerve, pe baza confirmării resurselor/rezervelor de petrol, verificării şi 
înregistrării resurselor/rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve şi 
la resurse sunt cele înscrise în fondul naţional de către autoritatea competentă;   

d) îndeplineşte atribuţiile conferite de lege privitoare la taxe, redevenţe şi tarife;   
e) stabileşte, în condiţiile legii, preţul de referinţă pentru petrolul extras în România 

în vederea stabilirii redevenţei corespunzătoare, tarifele pentru exploatarea 
Sistemului naţional de transport al petrolului, precum şi tarifele pe care le 
percepe pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale sau pentru 
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consultarea şi utilizarea unor documente şi informaţii referitoare la resursele 
minerale;   

f) urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia mediului, în cursul şi după 
efectuarea operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere;   

g) controlează respectarea de către titulari a prevederilor acordurilor petroliere şi 
ale licenţelor sau permiselor, precum şi ale normelor, regulamentelor şi 
instrucţiunilor tehnice din domeniu şi dispune măsuri pentru impunerea acestora;   

h) anulează actele de concesiune/administrare în cazurile şi în condiţiile stabilite de 
lege;   

i) avizează documentaţiile privind executarea lucrărilor de prospecţiune, explorare 
sau de exploatare, miniere şi petroliere, precum şi documentaţiile de încetare a 
operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere, conform legislaţiei în vigoare, a 
măsurilor de protecţie a mediului şi de reconstrucţie ecologică;   

j) avizează reglementările, instrucţiunile şi prescripţiile tehnice specifice privind 
proiectarea, construirea, exploatarea Sistemului naţional de transport al 
petrolului, precum şi pentru punerea în funcţiune sau abandonarea unor porţiuni 
din acesta;   

k) instituie perimetre de protecţie hidrogeologică pentru zăcăminte de ape minerale 
şi termominerale, nămoluri şi turbe terapeutice şi avizează instituirea 
perimetrelor de protecţie sanitară;   

l) dispune sistarea lucrărilor de explorare şi/sau exploatare, executate în afara 
perimetrelor instituite, a celor fără documentaţii tehnice aprobate, precum şi a 
celor care, prin modul de desfăşurare, pot conduce la exploatare neraţională ori la 
degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs;   

m) elaborează, cu asistenţa ministerelor interesate, reglementări şi instrucţiuni 
tehnice pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Legii nr. 238/2004 a petrolului, cu modificările şi 
completările ulterioare;   

n) elaborează şi ţine la zi Cartea petrolieră, Cartea minieră şi Cadastrul minier;   
o) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor rezultate din planul de încetare a activităţii 

miniere;   
p) urmăreşte şi verifică producţia de resurse minerale pentru calcularea redevenţelor 

datorate de titularii licenţelor miniere şi acordurilor petroliere; colaborează cu 
organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice în vederea plăţii 
redevenţelor de către operatorii economici;   

q) colaborează cu autorităţile teritoriale de gospodărire a apelor, de protecţie a 
mediului şi de protecţie a muncii în exercitarea activităţii de inspecţie;   
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r) constată şi notifică nerespectarea prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 238/2004 a petrolului, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin acte de inspecţie;   

s) gestionează Sistemul naţional de transport prin conducte al ţiţeiului şi gazelor 
naturale şi reglementează activităţile de exploatare a acestuia prin acordurile de 
concesiune a sistemului, încheiate cu societăţile naţionale/comerciale 
nominalizate de Guvern;   

t) orice alte atribuţii stabilite prin lege.   
 
 
3.19.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de protecție și exploatare a 
resurselor minerale 
 
Finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se realizează integral de la 
bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.   
 
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale are calitatea de ordonator 
terţiar de credite.   
 
 
3.19.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 
 
În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale colaborează cu 
ministere şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu 
autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţii/organizaţii publice şi poate 
încheia, în limita fondurilor disponibile, contracte cu persoane fizice sau juridice.  
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3.20. Domeniul de servicii publice: Guvernare electronică 
Domeniu: Guvernare electronică 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de 
implementare și operare a 
sistemelor informatice care 
furnizează servicii de 
guvernare electronică 

  x 

 

3.20.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de guvernare electronică 
 
 Serviciul public de implementare și operare a sistemelor informatice care 
 furnizează servicii de guvernare electronică 
 
Agenţia pentru Agenda Digitală a României, denumită în continuare AADR, organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, înfiinţată 
potrivit art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind 
stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
71/2013, cu modificările şi completările ulterioare se află însubordinea Ministerului 
pentru Societatea Informaţională.  
 
Obiectivele AADR sunt următoarele:   

a) implementarea la nivel naţional de sisteme informatice care furnizează servicii de 
eGuvernare;   

b) operarea de sisteme informatice ce furnizează servicii de eGuvernare;   
c) implementarea reglementărilor privind activităţile specifice guvernării prin 

mijloace electronice în conformitate cu Strategia Agenda Digitală pentru 
România;   
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d) operarea de interfeţe dintre sistemele informatice ale instituţiilor publice şi 
cetăţeni sau mediul de afaceri, fiind o poartă de acces a acestora către serviciile 
publice electronice furnizate de administraţia publică.  

 
 
3.20.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

Serviciul public de implementare și operare a sistemelor informatice care 

furnizează servicii de guvernare electronică 

 
În realizarea obiectului său de activitate, AADR are următoarele atribuţii principale:   

• Dezvoltă şi operează următoarele sisteme informatice, asigurând din punct de vedere 
tehnic şi procedural funcţionarea:   

- Sistemului e-guvernare din cadrul Sistemului Electronic Naţional, accesibil la 
adresa www.e-guvernare.ro;   

- Sistemului "Sistemul Naţional Electronic de Plată Online a Taxelor şi Impozitelor" 
din cadrul Sistemului Electronic Naţional, accesibil la adresa www.ghiseul.ro;   

- Sistemului electronic de achiziţii publice din cadrul Sistemului Electronic 
Naţional, accesibil la adresa www.e-licitatie.ro;   

- Sistemului informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport 
internaţional rutier de marfă, accesibil la adresa www.autorizatiiauto.ro;   

- Sistemului pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de 
transport prin serviciile regulate judeţene şi interjudeţene, accesibil la adresa 
www.autorizatiiauto.ro;   

- Cadrului de interoperabilitate cu SEN din cadrul Sistemului Electronic Naţional;   
- Sistemului "Proiect pentru Integrarea Serviciilor de e-guvernare în SEN" 
www.edirect.e-guvernare.ro;   

- Sistemului eAcademie;   
- Sistemului electronic centralizat de autentificare şi de identificare a utilizatorilor 
pentru furnizarea serviciilor de eGuvernare;   

- Sistemului din cadrul Sistemului Electronic Naţional prin care se asigură pentru 
serviciile publice furnizate prin intermediul procedurii electronice, servicii de 
verificare şi validare a stării certificatelor digitale emise de furnizori de servicii de 
certificare acreditaţi din statele membre ale Uniunii Europene;   

- altor sisteme informatice de utilitate publică, destinate furnizării de informaţii şi 
servicii publice prin mijloace electronice, stabilite de către Guvern;   

- Portalului eRomania;   
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- Sistemului de colaborare on-line, a instrumentelor şi a serviciilor electronice 
concepute pentru a permite cetăţenilor şi mediului de afaceri să contribuie la 
iniţiativele guvernamentale.   

• Implementează obiectivele Strategiei Agenda Digitală pentru România.   
• Îndeplineşte atribuţiile de autoritate responsabilă pentru realizarea, 

operaţionalizarea şi administrarea Punctului de contact unic electronic, potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a 
prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.   

• Elaborează şi implementează proiecte pentru dezvoltarea societăţii informaţionale, 
proiectarea infrastructurii de bază, dezvoltarea forţei de muncă calificate în 
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi impulsionarea progresului 
tehnologic.   

• Elaborează şi implementează proiecte pentru creşterea gradului de utilizare a 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de către cetăţeni şi mediul de afaceri.   

• Participă la elaborarea standardelor şi reglementărilor tehnice în domeniul guvernării 
electronice şi asigură implementarea acestora.   

• Acordă asistenţă către instituţiile publice la realizarea proiectelor de implementare a 
serviciilor publice furnizate prin procedură electronică, reingineria, managementul şi 
gestiunea proceselor de lucru.   

• Verifică din punctul de vedere al interconectării cu Sistemul Electronic Naţional, la 
solicitarea autorităţilor administraţiei publice, aplicaţii şi sisteme informatice 
destinate furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice.   

• Implementează tehnologii de tip cloud pentru furnizarea serviciilor de eGuvernare.   
• Realizează, implementează şi dezvoltă sisteme şi aplicaţii informatice destinate 

furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice, la solicitarea 
autorităţilor administraţiei publice.   

• Realizează, implementează şi operează la nivel naţional sisteme informatice, din 
resurse proprii şi/sau prin cooperare cu alte autorităţi ale administraţiei publice, în 
scopul furnizării serviciilor publice prin intermediul procedurii electronice.   

• Analizează şi poate emite, la solicitarea Ministerului Comunicațiilor și Societății 
Informaționale sau a altor instituţii publice, puncte de vedere privind proiectele 
tehnice şi caietele de sarcini privind implementarea serviciilor publice furnizate prin 
intermediul procedurii electronice, în vederea asigurării interoperabilităţii cu 
Sistemul Electronic Naţional, precum şi corelarea acestora cu Strategia Agenda 
Digitală pentru România.   



 
 

 

947 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

• Asigură recuperarea datelor în caz de dezastru şi continuitatea serviciilor în cazul 
sistemelor informatice operate, precum şi, la solicitarea altor instituţii publice, 
pentru alte sisteme informatice destinate furnizării de servicii prin mijloace 
electronice.   

• Furnizează, la solicitarea instituţiilor publice, servicii de asigurare a disponibilităţii 
on-line a datelor şi serviciilor publice furnizate prin mijloace electronice.   

• Asigură securitatea sistemelor informatice operate, inclusiv în ceea ce priveşte 
protecţia datelor care se află în procesare sau stocare în cadrul acestor sisteme, 
precum şi, la solicitarea altor instituţii publice, securitatea altor sisteme informatice 
destinate furnizării de servicii publice prin mijloace electronice.   

• Colaborează cu instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale din 
domeniul său de competenţă.   

• Participă la elaborarea de standarde şi reglementări privind cadrul tehnic şi 
procedural de interoperabilitate a sistemelor informatice destinate furnizării de 
informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice.   

• Elaborează şi realizează programe şi proiecte de informare şi educare a cetăţenilor şi 
companiilor cu privire la beneficiile oferite de societatea informaţională, în special în 
ceea ce priveşte furnizarea de informaţii şi servicii prin mijloace electronice.   

• Participă, la solicitarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaţionale sau a 
altor instituţii publice, la elaborarea şi realizarea de programe şi proiecte privind 
furnizarea de informaţii şi servicii prin mijloace electronice.   

• Realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activităţi de proiectare în domeniul său 
de competenţă, în special în ceea ce priveşte furnizarea de informaţii şi servicii 
publice prin mijloace electronice.   

• La solicitarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, elaborează 
puncte de vedere privind proiecte de acte normative prin care se reglementează 
activităţi din domeniul serviciilor societăţii informaţionale şi furnizării de informaţii şi 
servicii publice prin mijloace electronice, conform domeniului său de competenţă.   

• Realizează centrul de suport pentru serviciile publice furnizate prin mijloace 
electronice, atât pentru sistemele informatice operate, cât şi pentru alte instituţii 
publice la solicitarea acestora.   

• Promovează şi sprijină în mod activ creşterea interoperabilităţii între sistemele 
informatice utilizate la nivelul administraţiei publice actuale, standardizare, 
reducerea costurilor şi accelerarea informatizării administraţiei publice locale.   
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• Participă la realizarea strategiilor guvernamentale în domeniul e-guvernării şi 
colaborează cu toate comisiile parlamentare şi guvernamentale cu atribuţii în 
domeniul său de activitate.   

• Întocmeşte şi înaintează către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
rapoarte privind respectarea de către instituţiile publice a prevederilor legale din 
domeniul său de competenţă.   

• Exercită oricare alte activităţi din domeniul său de competenţă, stabilite în sarcina sa 
în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.   
 

În realizarea principalelor atribuţii, AADR are următoarele responsabilităţi:   
• întocmeşte rapoarte anuale asupra activităţii proprii, pe care le supune spre aprobare 

ministrului pentru societatea informaţională;   
• înaintează Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale propuneri privind 

elaborarea de acte normative pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul său 
de activitate;   

• acordă consultanţă de specialitate pentru instituţii şi organizaţii naţionale, regionale 
şi internaţionale, la solicitarea acestora;   

• încheie convenţii, protocoale, înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în 
domeniu şi cu instituţii similare din străinătate, pe baza mandatului primit de la 
Ministerul pentru Societatea Informaţională, în condiţiile legii;   

• asigură recunoaşterea în sistemele informatice pe care le operează a oricărei 
semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de 
servicii de certificare acreditat;   

• operează sistemul prin care se prestează serviciile de verificare şi validare a stării 
certificatelor calificate emise de furnizorii de servicii de certificare acreditaţi;   

• operează soluţii tehnice prin care se asigură continuitatea serviciilor în cazul 
sistemelor operate;   

• asigură, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice, servicii de găzduire a 
aplicaţiilor şi sistemelor informatice destinate furnizării de informaţii şi servicii 
publice prin mijloace electronice (virtualizare);   

• poate prelua, în condiţiile legii, infrastructuri şi sisteme informaţionale şi de 
comunicaţii ale altor autorităţi ale administraţiei publice (virtualizare);   

• exercită oricare alte activităţi stabilite, în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare. 
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3.20.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de guvernare electronică 

Serviciul public de implementare și operare a sistemelor informatice care 

furnizează servicii de guvernare electronică 

 
Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale AADR se asigură din venituri proprii, în 
condiţiile legii.   
 
AADR poate realiza venituri din prestări de servicii, după cum urmează:   

a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administrează şi le operează, 
încasate potrivit legii;   

b) tarife sau sume datorate cu orice alt titlu pentru activităţile desfăşurate în 
domeniul său de activitate, în condiţiile legii;   

c) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii;   
d) donaţii şi sponsorizări în condiţiile legii. 

 

3.20.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

Relații de colaborare între structuri și entități administrative ale statului și 

colectivităților locale. 
 

3.21. Domeniul de servicii publice: Statistică 
Domeniu: Statistică 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1.  Serviciul public de realizare a 
programului statistic național 
anual 

  x 
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3.21.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de statistică 

Serviciul public de realizare a programului statistic național anual 

 
Institutul Naţional de Statistică, entitate care asigură realizarea programului statistic 
național anual, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim- ministrului, prin 
Secretariatul General al Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de organizare şi 
coordonare a statisticii oficiale din România.   
     
În vederea realizării rolului său, Institutul Naţional de Statistică îndeplineşte următoarele 
funcţii:   

a) de programare strategică, prin care se asigură elaborarea şi implementarea 
strategiilor de dezvoltare a sistemului statistic naţional;   

b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi 
instituţional necesar realizării obiectivelor strategice în domeniul său de 
activitate;   

c) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din 
domeniul său de activitate;   

d) de autoritate şi management pentru programele anuale ale cercetărilor statistice 
oficiale;   

e) de administrare a bunurilor şi de gestionare a bugetelor şi fondurilor alocate;   
f) de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea statisticii oficiale a României 

pe plan intern şi extern;   
g) de autoritate, prin care se asigură exercitarea principiilor, criteriilor şi normelor 

aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate 
şi al funcţionării serviciilor statisticii oficiale care îşi desfăşoară activitatea în 
coordonarea sa metodologică;   

h) de promovare a culturii statistice în România.   
 
În organizarea şi coordonarea statisticii oficiale din România activitatea Institutului 
Naţional de Statistică se întemeiază pe principiile independenţei profesionale, 
imparţialităţii, obiectivităţii, fiabilităţii, confidenţialităţii informaţiilor statistice şi 
eficienţei costurilor.   
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În subordinea Institutului Naţional de Statistică funcţionează 8 direcţii regionale de 
statistică şi 34 de direcţii judeţene de statistică, instituţii publice cu personalitate 
juridică. 
    
 
3.21.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

Serviciul public de realizare a programului statistic național anual 

Institutul Naţional de Statistică îndeplineşte următoarele atribuţii:   
• elaborează sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, tehnologiile şi 

standardele specifice de obţinere a indicatorilor;   
• organizează şi conduce cercetările statistice referitoare la fenomenele şi 

procesele economico-sociale, realizate în conformitate cu programele anuale 
aprobate prin hotărâri ale Guvernului;   

• proiectează, tipăreşte şi difuzează formularele chestionarelor utilizate în 
realizarea cercetărilor statistice şi instrucţiunile de completare aferente;   

• culege, prelucrează şi stochează datele şi informaţiile, în vederea constituirii şi 
difuzării seriilor de date statistice;   

• coordonează elaborarea clasificărilor şi a nomenclatoarelor unitare de interes 
naţional din domeniul său de activitate;   

• proiectează, realizează şi exploatează sistemul informatic statistic;   
• elaborează studii şi analize pentru caracterizarea evoluţiei economico-sociale a 

ţării;   
• desfăşoară activităţi pentru promovarea culturii statistice;   
• implementează conceptele privind calitatea totală în statistică;   
• desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;   
• informează opinia publică, precum şi autorităţile publice cu privire la evoluţia 

economică şi socială a ţării şi furnizează către utilizatorii interesaţi indicatorii 
statistici obţinuţi;   

• organizează şi conduce unităţile subordonate, stabileşte atribuţiile şi normele de 
funcţionare ale acestora;   

• colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, precum şi cu serviciile publice pentru compatibilizarea 
sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informaţionale; sprijină aceste 
organisme pentru asigurarea pregătirii personalului cu atribuţii în activitatea de 
statistică;   
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• avizează metodologiile cercetărilor statistice organizate de ministere, instituţii 
centrale şi de alte servicii publice, în vederea asigurării oportunităţii cercetărilor 
şi corectitudinii metodelor statistice utilizate;   

• organizează pregătirea profesională în domeniul statisticii a personalului 
institutului, din unităţile sale subordonate şi din celelalte servicii de statistică 
oficială, acţionând pentru formarea unei culturi statistice la nivel naţional;   

• reprezintă România în relaţii internaţionale în domeniul statistic şi cooperează cu 
organizaţiile similare din alte ţări, cu organismele de specialitate ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi cu agenţiile sale, cu alte organisme internaţionale;   

• asigură compatibilitatea sistemului statistic naţional cu sistemele statistice 
utilizate de organismele Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Uniunii Europene şi de 
alte organisme internaţionale, conform obligaţiilor asumate;   

• asigură absorbţia acquis-ului comunitar în toate domeniile statistice şi 
transpunerea lui în practică şi în legislaţia naţională de specialitate;   

• asigură transpunerea directivelor comunitare în domeniul statisticii şi notificarea 
acestora Comisiei Europene. Suplimentar faţă de procesul de notificare a măsurilor 
naţionale care transpun directive comunitare, Institutul Naţional de Statistică 
comunică Comisiei Europene toate măsurile legislative adoptate în domeniile 
guvernate de directivele comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de 
responsabilitate.   

• determinarea indicatorilor specifici privind migraţia externă;   
• respectarea obligaţiilor în vederea implementării Directivei 2007/2/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei 
infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE);       

• negociază şi încheie tratate internaţionale la nivel departamental şi alte înţelegeri 
internaţionale, în domeniul său de activitate.     

 
Institutul Naţional de Statistică îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative 
pentru activitatea de statistică. 
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3.21.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de statistică 

Serviciul public de realizare a programului statistic național anual 

 
Institutul Național de statistică este finanțat din bugetul de stat prin Secretariatul 
General al Guvernului, Președintele INS având funcția de ordonator secundar de credite 
bugetare. 
 
 
3.21.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

Serviciul public de realizare a programului statistic național anual 

 
În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, Institutul Naţional de Statistică este 
autorizat să solicite şi să obţină gratuit datele şi informaţiile statistice de la toate 
persoanele fizice şi juridice rezidente în România, precum şi celor nerezidente care 
desfăşoară activităţi pe teritoriul României. 
 
Persoanele juridice sunt obligate să furnizeze gratuit Institutului Naţional de Statistică 
datele şi informaţiile statistice la termenele, periodicităţile şi în forma solicitată, în 
conformitate cu metodologia cuprinsă în instrucţiunile emise de Institutul Naţional de 
Statistică.   
Pentru domeniile de cercetare specifice, aflate în competenţa ministerelor de resort şi a 
altor autorităţi publice, Institutul Naţional de Statistică încheie convenţii pentru 
schimbul reciproc de date statistice. 
 
Autorităţile administraţiei publice locale asigură direcţiilor teritoriale de statistică, 
potrivit competenţelor, spaţiile corespunzătoare necesare pentru desfăşurarea 
activităţii.   
 
Consiliile locale şi judeţene care nu pot asigura spaţiile corespunzătoare unităţilor 
teritoriale de statistică vor asigura, în condiţiile legii, amplasamente pentru construirea 
de sedii proprii.   
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3.22. Domeniul de servicii publice: Cercetare științifică 
 
În cadrul domeniul cercetare științifică au fost incluse serviciile: 

1. Serviciul public de efectuare studii, cercetări pentru aprofundarea cunoașterii 
regimului comunist și a fenomenului exilului românesc 

2. Serviciul public de identificare, culegere, cercetare documente și rezolvare 
probleme științifice referitoare la Holocaust 

3. Serviciul public de cercetare științifică desfășurată de Academia Română și 
institutele sale de cercetare 
 

Domeniu: Cercetare științifică 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de efectuare 
studii, cercetări pentru 
aprofundarea cunoașterii 
regimului comunist și a 
fenomenului exilului 
românesc 

  x 

2. Serviciul public de 
identificare, culegere, 
cercetare documente și 
rezolvare probleme științifice 
referitoare la Holocaust 

  x 

3. Serviciul public de cercetare 
științifică desfășurată de 
Academia Română și 
institutele sale de cercetare 

  x 
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3.22.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de cercetare științifică 

Serviciul public de efectuare studii, cercetări pentru aprofundarea 

cunoașterii regimului comunist și a fenomenului exilului românesc 

 
Serviciul public este asigurat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi 
Memoria Exilului Românesc, denumit în continuare Institutul, instituţie publică cu 
personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-
ministru. 
 
Institutul are ca scopuri:   

a) administrarea şi analizarea, de o manieră riguroasă şi ştiinţifică, a memoriei 
regimului comunist din România, precum şi a consecinţelor acestuia, în directă 
colaborare cu celelalte instituţii ale statului, în spiritul valorilor constituţionale 
ale democraţiei, statului de drept şi pluralismului;   

b) sprijinirea constituirii unor mecanisme educaţionale şi de informare destinate să 
promoveze, la nivel public, naţional şi internaţional, memoria perioadei comuniste 
din istoria României şi de încurajare a dezvoltării unei culturi a libertăţii, 
democraţiei şi a statului de drept, prin omagierea victimelor dictaturii comuniste 
din România şi analiza mecanismelor statului totalitar;   

c) dezvoltarea şi încurajarea cercetării ştiinţifice şi studiul avansat în domeniul 
istoriei comunismului, prin metode critice şi comparative şi în concordanţă cu 
standardele internaţionale;   

d) culegerea, arhivarea şi publicarea documentelor referitoare la exilul românesc din 
perioada 1940-1989.   

e) investigarea ştiinţifică şi identificarea crimelor, abuzurilor şi încălcărilor 
drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi 
sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate situaţii de 
încălcare a legii.   

f) colaborarea cu alte instituţii abilitate în vederea organizării de activităţi muzeale 
sau expoziţionale atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, precum şi 
sprijinirea unei reţele naţionale a memorialelor rezistenţei şi luptei 
anticomuniste;   

g) constituirea şi gestionarea bazelor naţionale de date privind: bibliografia despre 
comunismul românesc, monumentele şi spaţiile memoriale, luptătorii 
anticomunişti şi victimele comunismului.   
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Serviciul public de identificare, culegere, cercetare documente și rezolvare 

probleme științifice referitoare la Holocaust 

 
Serviciul public este asigurat de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din 
România «Elie Wiesel», denumit în continuare Institutul,  instituţie publică cu 
personalitate juridică, coordonată de prim-ministru, prin Secretariatul General al 
Guvernului. 
 
Institutul are ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea, 
publicarea documentelor şi rezolvarea unor probleme ştiinţifice referitoare la Holocaust, 
elaborarea şi implementarea de programe educaţionale şi culturale privind acest 
fenomen istoric. 
 

Serviciul public  de cercetare științifică desfășurată de Academia Română și 

Institutele de cercetare 

 
Academia Română este cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală, ce 
reuneşte personalităţi din ţară şi străinătate cu realizări deosebite în ştiinţe, litere, arte 
şi în alte domenii ale spiritului.   
 
Academia Română este continuatorul şi unicul legatar al Societăţii Literare Române 
înfiinţate în 1866, reorganizată în anul 1867 în Societatea Academică Română şi în anul 
1879 în Academia Română.   
 
Academia Română este instituţie de interes public naţional de cercetare în domeniile 
fundamentale ale ştiinţei, autonomă, cu personalitate juridică de drept public.   
 
Academia Română are în structură secţii ştiinţifice alcătuite din membri titulari, membri 
corespondenţi şi membri de onoare.  Atribuţiile secţiilor ştiinţifice se stabilesc prin 
statut.   
 
În subordinea Academiei Române funcţionează, în condiţiile legii, institute şi centre de 
cercetare ştiinţifică, care se înfiinţează şi se organizează prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Adunării generale a Academiei Române.   
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În subordinea Academiei Române funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridică, 
filiale teritoriale, organizate în principalele centre ştiinţifice şi culturale ale ţării, 
Biblioteca Academiei, Editura Academiei, Casa Oamenilor de Ştiinţă şi Revista 
"Academica".   
 
Institutele de cercetare ştiinţifică pot avea subunităţi în centre universitare şi pot să 
încheie, în nume propriu, contracte de cercetare ştiinţifică cu persoane juridice, 
fondurile obţinute rămânând în întregime la dispoziţia lor. 
 
 
3.22.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

Serviciul public de efectuare studii, cercetări pentru aprofundarea 

cunoașterii regimului comunist și a fenomenului exilului românesc 

 
Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:   

• analizează natura, scopul şi efectele regimului totalitar din România în perioada 
1945-1989, dar şi memoria acestui regim în exilul românesc şi în perioada 
postcomunistă;   

• adună date, documente şi mărturii cu privire la toate acţiunile care au lezat 
drepturile şi libertăţile omului în anii regimului comunist şi pe baza acestora 
sesizează organele de cercetare penală, indiferent de timpul şi de circumstanţele 
în care acestea s-au petrecut;   

• evidenţiază sursele intelectuale ale doctrinei comuniste, genealogia formării 
gândirii şi practicilor totalitare, structurilor Partidului Comunist Român înainte şi 
după anul 1945, definiţia instituţională a fostei Securităţi, precum şi mecanismele 
sistemului represiv din România;   

• examinează modul de organizare şi funcţionare a tuturor instituţiilor responsabile 
pentru instalarea şi perpetuarea regimului comunist;   

• identifică retorica şi propaganda ideologiei comuniste în domenii de impact public 
precum cinematografia, televiziunea, artele plastice, muzica şi în alte domenii;   

• studiază influenţa şi efectul ideologiei comuniste asupra politicilor de urbanism în 
perioada 1945-1989, în domeniile educaţiei, arhitecturii, patrimoniului şi artelor 
vizuale;   

• analizează impactul pe termen scurt şi lung al politicilor economice, ecologice şi 
sociale iniţiate de regimul comunist;   



 
 

 

958 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

• identifică reţeaua ideologică şi colaborările la nivel internaţional promovate de 
Partidul Comunist Român şi responsabilii pentru ideologia şi propaganda statului 
totalitar;  

• analizează comparativ, în lumina istoriei comunismului internaţional, datele 
privind cenzura ideologică exercitată în perioada 1945-1989 asupra domeniilor 
armatei, culturii şi religiei;   

• aduce la cunoştinţa opiniei publice actele de violenţă, abuzurile şi crimele 
săvârşite din comanda directă a Partidului Comunist Român;   

• organizează expoziţii memoriale, lansări de carte, dezbateri privind situarea 
memoriei comunismului în geografia simbolică a culturii române;   

• amenajează, în colaborare cu alte instituţii publice şi private, în ţară şi în 
străinătate, spaţii memoriale temporare sau permanente, căutând să facă mai 
bine cunoscută harta universului concentraţionar comunist din România;   

• efectuează studii şi cercetări, în ţară şi în străinătate, pentru aprofundarea 
cunoaşterii regimului comunist şi a fenomenului exilului românesc;   

• achiziţionează sau primeşte ca donaţii orice tip de mărturie materială, publicaţie 
ori document referitoare la istoria comunismului în România şi la cea a fostului 
exil românesc;   

• identifică, aduce în ţară şi conservă documentele fostului exil, în original sau 
copie, pe orice suport, răspândite în diferite ţări ale lumii;   

• finanţează editarea şi reeditarea, tipărirea şi publicarea de memorii, cărţi, studii, 
articole, corespondenţă, memorie fotografică şi video, colecţii de documente, 
albume fotografice;   

• organizează reuniuni şi colocvii consacrate exilului şi reprezintă cercetarea 
românească în acest domeniu la întâlnirile ştiinţifice naţionale şi internaţionale;   

• constituie un depozit cuprinzând toate publicaţiile, cărţile, colecţiile de reviste, 
ziare, manifeste şi alte înscrisuri ale fostului exil din perioada 1940-1989;   

• constituie un punct de referinţă şi de comunicare cu persoanele din fostul exil 
care au continuat să rămână în afara graniţelor ţării;   

• sprijină material, în limita sumelor alocate prin buget, acele instituţii ale fostului 
exil care trebuie să rămână în străinătate, ca prezenţe active româneşti în ţările 
respective.   

• aduce la cunoştinţa opiniei publice, prin activităţi specifice, rolul activiştilor de 
partid, militarilor, angajaţilor civili şi magistraţilor care au lucrat în cadrul 
aparatului represiv de partid şi de stat;   
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• identifică abuzurile şi crimele săvârşite, ordonate sau inspirate de către 
persoanele care au ocupat funcţiile prevăzute la lit. ţ).   

 

Serviciul public de identificare, culegere, cercetare documente și rezolvare 

probleme științifice referitoare la Holocaust 

 
Pentru realizarea obiectului de activitate, Institutul are următoarele atribuţii 
principale:   

• desfăşoară proiecte de cercetare, de educaţie şi culturale, în ţară şi în 
străinătate, pe bază de contracte, pentru aprofundarea cunoaşterii fenomenului 
Holocaustului;   

• achiziţionează sau primeşte ca donaţii orice mărturie, publicaţie ori document 
privind Holocaustul sau în legătură cu acesta;   

• identifică, aduce în ţară şi conservă documentele privind Holocaustul din România, 
în original sau în copie, pe orice suport, răspândite în diferite ţări ale lumii;   

• constituie o arhivă care să cuprindă publicaţiile, cărţile, colecţiile de reviste, 
ziare, manifeste şi alte înscrisuri care au legătură cu Holocaustul din România, 
alcătuind şi instrumente de lucru în domeniu;   

• lansează proiecte de istorie orală, în scopul salvării memoriei istorice a 
Holocaustului;   

• organizează manifestări ştiinţifice consacrate Holocaustului şi contribuie la 
reprezentarea cercetării naţionale în acest domeniu în întâlnirile ştiinţifice 
internaţionale;   

• finanţează editarea, tipărirea şi publicarea de memorii, cărţi, studii, articole, 
corespondenţă, memorie fotografică şi video, colecţii de documente, albume 
fotografice referitoare la Holocaust;   

• organizează şi sprijină realizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, social-cultural şi 
educaţional privind Holocaustul, pe bază de proiect;   

• constituie un punct de referinţă şi de comunicare cu supravieţuitorii 
Holocaustului;   

• contribuie prin expertiză la conservarea patrimoniului spiritual al comunităţilor din 
România afectate în perioada Holocaustului;   

• iniţiază, prin Secretariatul General al Guvernului, şi avizează proiecte de acte 
normative în domeniul său de activitate.   
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• iniţiază acţiuni cu caracter cultural, ştiinţific, educaţional şi legal pentru 
protejarea memoriei victimelor Holocaustului;   

• coordonează activităţile în vederea realizării unui muzeu de istorie al evreilor din 
România.   

 

Serviciul public  de cercetare științifică desfășurată de Academia Română și 

Institutele de cercetare 

 
În realizarea obiectivelor sale Academia Română are următoarele atribuţii 

principale:   
• promovează ştiinţa şi cultura în toate domeniile;   
• se îngrijeşte de cultivarea limbii române şi stabileşte regulile ortografice 

obligatorii;   
• gestionează bunurile culturale din patrimoniul naţional, care se află în 

proprietatea sau în administrarea sa;   
• organizează manifestări ştiinţifice şi culturale, activităţi de cercetare ştiinţifică şi 

de calificare profesională superioară, cursuri postuniversitare şi doctorate, în 
colaborare cu Ministerul Educaţiei Naționale, în condiţiile prevăzute de lege;   

• coordonează activitatea institutelor şi a centrelor de cercetare ştiinţifică din 
subordinea sa;   

• editează opere din domeniul ştiinţelor, literelor şi artelor, precum şi publicaţii 
periodice;   

• decernează diplome şi premii pentru realizări deosebite în domeniul ştiinţelor, 
literelor şi artelor;   

• acordă burse pe bază de concurs pentru perfecţionare, în ţară sau în străinătate;   
• avizează proiecte de acte normative care privesc domeniile de activitate ale 

Academiei Române;   
• poate elabora proiecte de acte normative din domeniul său de activitate, ce se 

supun spre aprobare Guvernului de către ministerul de resort;   
• coordonează activitatea Academiei di Romania de la Roma şi a Centrului Cultural 

de la Veneţia;   
• coordonează activitatea fundaţiilor proprii.   

 
Academia Română îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniul său de activitate, stabilite 
prin lege sau prin statut. 
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3.22.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de cercetare științifică 

Serviciul public de efectuare studii, cercetări pentru aprofundarea 

cunoașterii regimului comunist și a fenomenului exilului românesc 

 
Institutul se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
 

Serviciul public de identificare, culegere, cercetare documente și rezolvare 

probleme științifice referitoare la Holocaust 

 
Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din 
subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al 
Guvernului.   
 
Veniturile proprii necesare realizării activităţilor specifice se pot realiza din:   

a) editarea şi vânzarea de cărţi, publicaţii, lucrări şi studii de specialitate;   
b) cofinanţări de programe şi proiecte;   
c) realizarea şi valorificarea de studii şi proiecte, precum şi din efectuarea de 

prestări servicii;   
d) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;   
e) sponsorizări şi donaţii, în condiţiile legii;   
f) alte activităţi specifice realizate de către Institut, inclusiv din încheierea de 

contracte cu persoane fizice sau juridice.  
 

Serviciul public de cercetare științifică desfășurată de Academia Română și 

Institutele de cercetare 

 
Finanţarea activităţii Academiei Române şi a unităţilor din subordine se asigură, pe bază 
de programe proprii aprobate de Adunarea generală a Academiei Române, de la bugetul 
de stat, utilizându-se în completare şi venituri extrabugetare.   
 
Veniturile extrabugetare provin din: taxe, chirii, manifestări culturale, concursuri 
artistice, publicaţii, studii şi lucrări de cercetare ştiinţifică, prestaţii editoriale, 
consultaţii ştiinţifice, valorificări de produse din activităţi proprii sau anexe, exploatarea 
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filmelor, a colecţiilor şi a altor documente din bibliotecile şi muzeele proprii, lucrări de 
exploatare a unor bunuri mobile şi imobile din patrimoniul propriu, studii pentru avizele 
date de comitete şi comisii naţionale, precum şi din alte activităţi realizate suplimentar 
faţă de cele cuprinse în programele aprobate.   
 
Academia Română poate fi sprijinită prin donaţii, sponsorizări şi prin alte bunuri, 
conform legii, pe baza aprobării Prezidiului Academiei Române.   
 
 
3.22.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

Serviciul public de efectuare studii, cercetări pentru aprofundarea 

cunoașterii regimului comunist și a fenomenului exilului românesc 

 
Institutul se poate adresa Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 
precum şi altor autorităţi în vederea obţinerii de informaţii, documente sau acte în 
legătură cu domeniul său de activitate, în condiţiile legii.  
 
Stabilirea obiectivelor generale ale Institutului şi analizarea rezultatelor obţinute se 
realizează de un Consiliu ştiinţific, din care fac parte câte un reprezentant al Arhivelor 
Naţionale, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Institutului Naţional 
pentru Studiul Totalitarismului, Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, precum 
şi personalităţi ale lumii academice şi civice. 
 

Serviciul public de identificare, culegere, cercetare documente și rezolvare 

probleme științifice referitoare la Holocaust 

 
Colegiul de onoare al Institutului este format din personalităţi ale vieţii publice interne şi 
internaţionale, cu competenţe şi merite în domeniul studierii Holocaustului. Colegiul de 
onoare acţionează ca o interfaţă între Institut şi membrii societăţii civile din ţară sau din 
străinătate, având rol de reprezentare. Membrii Colegiului de onoare sunt numiţi prin 
decizie a prim-ministrului, la propunerea directorului general al Institutului, şi nu sunt 
salarizaţi. 
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Serviciul public  de cercetare științifică desfășurată de Academia Română și 

Institutele de cercetare 

 
Academia Română şi institutele de cercetare din subordinea sa pot stabili relaţii directe 
cu academii, institute şi unităţi de profil din ţară şi din străinătate, precum şi cu 
organizaţii internaţionale. 
 
Academia Română poate organiza comitete naţionale şi comisii pe domenii de activitate, 
cu caracter consultativ, alcătuite din membri ai Academiei Române şi din alte 
personalităţi din domeniul ştiinţei şi culturii. 
 

3.23. Domeniul de servicii publice: Informare publică 
 
În cadrul domeniului Informare publică au fost incluse următoarele servicii publice: 

1. Serviciul public de radiodifuziune 
2. Serviciul public de televiziune 
3. Serviciul de culegere, redactare și difuzare informații și fotografii de presă 
4. Serviciul de asigurare a accesului la informațiile de interes public 

 
Domeniu:Informare publică 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de 
radiodifuziune 

  x 

2. Serviciul public de 
televiziune 

  x 

3. Serviciul de culegere, 
redactare și difuzare 
informații și fotografii de 
presă 

  x 
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4. Serviciul de asigurare a 
accesului la informațiile de 
interes public 

  x 

 
 
3.23.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de informare publică 

Serviciul public de radiodifuziune 

 
Societatea Română de Radiodifuziune este definit prin lege ca serviciu public autonom de 
interes naţional, independent editorial. 
 
Societatea Română de Radiodifuziune este persoană juridică şi îşi desfăşoară activitatea 
sub controlul Parlamentului, în condiţiile legii şi în conformitate cu convenţiile 
internaţionale la care România este parte.   
 
Societatea Română de Radiodifuziune are obligaţia să asigure, prin întreaga sa activitate, 
pluralismul, libera exprimare a ideilor şi opiniilor, libera comunicare a informaţiilor, 
precum şi informarea corectă a opiniei publice.   
 
Conţinutul programelor Societăţii Române de Radiodifuziune trebuie să răspundă 
standardelor profesionale în materie. 
 
Autonomia şi independenţa editorială a serviciilor publice de radiodifuziune sunt 
garantate prin lege, iar programele acestora sunt ocrotite de orice ingerinţe ale 
autorităţilor publice, precum şi de influenţele oricăror partide, formaţiuni social-politice, 
sindicale, organisme comerciale şi economice sau grupuri de presiune.   
Nu constituie ingerinţe aplicarea normelor obligatorii stabilite de Consiliul Naţional al 
Audiovizualului, în condiţiile Legii audiovizualului nr. 48/1992. 
 
Societatea Română de Radiodifuziune poate avea în structura sa studiouri teritoriale şi 
alte unităţi funcţionale autonome fără personalitate juridică, necesare realizării 
obiectului specific de activitate, cărora li se acordă competenţe în domeniul tehnic, 
economic, comercial, administrativ, financiar, precum şi delegare în probleme juridice.  
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Serviciul public de televiziune  
 
Societatea Română de Televiziune este definită prin lege  ca serviciu public autonom de 
interes naţional, independent editorial. 
 
Societatea Română de Televiziune este persoană juridică și îşi desfăşoară activitatea sub 
controlul Parlamentului, în condiţiile legii şi în conformitate cu convenţiile internaţionale 
la care România este parte.   
 
Societatea Română de Televiziune are obligaţia să asigure, prin întreaga sa activitate, 
pluralismul, libera exprimare a ideilor şi opiniilor, libera comunicare a informaţiilor, 
precum şi informarea corectă a opiniei publice.   
 
Conţinutul programelor Societăţii Române de Televiziune trebuie să răspundă 
standardelor profesionale în materie. 
 
Autonomia şi independenţa editorială a serviciilor publice de televiziune sunt garantate 
prin lege, iar programele acestora sunt ocrotite de orice ingerinţe ale autorităţilor 
publice, precum şi de influenţele oricăror partide, formaţiuni social-politice, sindicale, 
organisme comerciale şi economice sau grupuri de presiune.   
 
Nu constituie ingerinţe aplicarea normelor obligatorii stabilite de Consiliul Naţional al 
Audiovizualului, în condiţiile Legii audiovizualului nr. 48/1992. 
 
Societatea Română de Televiziune poate avea în structura ei studiouri teritoriale şi alte 
unităţi funcţionale autonome fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului 
specific de activitate, cărora li se acordă competenţe în domeniul tehnic, economic, 
comercial, administrativ, financiar, precum şi delegare în probleme juridice.  

 

Serviciul public de culegere, redactare și difuzare informații și fotografii de 

presă 

 
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este organizată şi funcţionează ca instituţie publică 
autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, independentă editorial, sub 
controlul Parlamentului. 
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AGERPRES asigură culegerea, redactarea şi difuzarea informaţiilor şi fotografiilor de 
presă pentru informarea în masă, în ţară şi în străinătate, a diferitelor categorii de 
beneficiari, fără discriminare şi cu respectarea deplinei obiectivităţi, în cadrul general al 
asigurării dreptului la informare.  
 
Activitatea editorială a AGERPRES, inclusiv producţia fotografică, se bucură de protecţia 
proprietăţii intelectuale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.   
  
Autonomia AGERPRES şi independenţa sa editorială sunt garantate prin lege, iar 
conţinutul şi structura serviciilor sale sunt ocrotite de orice ingerinţe ale autorităţilor 
publice, precum şi de influenţele formaţiunilor social-politice, sindicale ori ale 
organismelor economice sau ale altor grupuri de presiune. 
 
 

Serviciul public de asigurare accesului la informațile de interes public 
 
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite 
astfel prin Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare, constituie unul dintre principiile fundamentale 
ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia 
României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.  
 
Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de 
interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru 
relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop. 
 
Prin autoritate sau instituţie publică în sensul Legea 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare se înţelege 
orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare 
publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea nr. 31/1990 a 
societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată sub 
autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorităţi publice 
centrale sau locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-
teritorială este acţionar unic ori majoritar, precum şi orice operator sau operator 
regional, astfel cum aceştia sunt definiţi în Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, 
se supun prevederilor Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
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public, cu modificările și completările ulterioare, partidele politice, federaţiile sportive 
şi organizaţiile neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de finanţare din 
bani publici. 
 
Prin informaţie de interes public în sensul Legea 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare se înţelege 
orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi 
publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de 
exprimare a informaţiei. 
 
Legea 544/2001 definește informaţia cu privire la datele personale ca reprezentând orice 
informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.  

 
 
3.23.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

Serviciul public de radiodifuziune 

Societatea Română de Radiodifuziune, după profilul său, are ca obiect de activitate:   
a) realizarea programelor de radiodifuziune în limba română, în limbile minorităţilor 

naţionale sau în alte limbi, cu scop informativ, cultural, educativ şi de 
divertisment;   

b) difuzarea programelor prin staţii de emisie şi linii pentru transmiterea 
programelor, aflate în proprietate, sau prin închirierea reţelelor de 
telecomunicaţii audiovizuale, radioelectrice, inclusiv prin satelit, cablu sau alte 
mijloace tehnice;   

c) organizarea şi realizarea, în studiourile proprii sau în colaborare cu alţi parteneri 
interni sau externi, de programe radiofonice, înregistrări pe discuri pe suport 
magnetic, necesare programelor proprii şi pentru schimb cu organizaţii similare 
din ţară şi din străinătate sau pentru valorificare;   

d) desfăşurarea activităţii de impresariat pentru propriile formaţii artistice, 
organizarea de concerte, festivaluri şi spectacole cu public, precum şi concursuri 
cu formaţii artistice proprii sau în colaborare cu alţi artişti, inclusiv concursuri şi 
jocuri de inteligenţă sau de noroc, încheierea de contracte cu artişti şi impresari 
români sau străini, pentru emisiunile, concertele şi spectacolele pe care le 
organizează, plătind onorarii şi efectuând încasări în condiţiile legii;   

e) realizarea de activităţi publicitare prin emisiunile şi publicaţiile proprii, pentru 
beneficiari din ţară şi din străinătate;   
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f) organizarea activităţii de documentare în problemele specifice, editarea şi 
transmiterea spre difuzare a programelor, materialelor publicitare şi a altor 
publicaţii legate de activitatea radiofonică şi de televiziune;   

g) realizarea de emisiuni în sprijinul procesului de formare a tineretului sub aspect 
instructiv-educativ, moral-religios şi patriotic, în colaborare cu persoane juridice 
de drept public, persoane juridice de drept privat şi persoane fizice;   

h) efectuarea activităţii de cercetare şi proiectare, precum şi de lucrări specifice 
tehnicii audio şi video, pentru nevoile proprii sau ale altor beneficiari din ţară sau 
din străinătate, urmărirea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi valorificarea 
acestora în condiţiile legii, promovarea progresului tehnic şi ştiinţific în activitatea 
societăţii;   

i) efectuarea direct, în condiţiile legii, în domeniul de activitate, de operaţiuni de 
comerţ exterior şi de plăţi în lei şi în valută;   

j) organizarea coproducţiilor cu parteneri externi în domeniul unor programe 
radiofonice şi realizarea producţiei, prelucrării, schimbului, exportului şi 
importului de  programe pentru programele de radiodifuziune;  

k) reprezentarea în relaţiile cu organismele internaţionale de profil la care România 
este parte, încheierea convenţiilor şi stabilirea relaţiilor de colaborare cu 
organizaţiile de radiodifuziune; 

l) realizarea şi trimiterea în străinătate, în vederea difuzării, potrivit acordurilor 
încheiate cu organizaţii similare, a programelor radiofonice;  

m) organizarea de schimburi de realizatori de emisiuni şi de corespondenţi cu 
organizaţii de radiodifuziune din alte ţări, oferind posibilitatea unei informări 
reciproce directe asupra realităţilor din România şi din ţările respective;   

n) păstrarea şi arhivarea înregistrărilor audiovizuale şi a documentelor care prezintă 
interes pentru patrimoniul naţional; perioadele de păstrare şi condiţiile de 
arhivare şi de acces la înregistrările şi documentele arhivate se vor stabili prin 
regulamentele de organizare şi funcţionare a celor două societăţi, în condiţiile 
legii;   

o) orice alte activităţi stabilite potrivit legii. 
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Serviciul public de televiziune 

Societatea Română de Televiziune, după profilul său, are ca obiect de activitate:   
a) realizarea programelor de televiziune în limba română, în limbile minorităţilor 

naţionale sau în alte limbi, cu scop informativ, cultural, educativ şi de 
divertisment;   

b) difuzarea programelor prin staţii de emisie şi linii pentru transmiterea 
programelor, aflate în proprietate, sau prin închirierea reţelelor de 
telecomunicaţii audiovizuale, radioelectrice, inclusiv prin satelit, cablu sau alte 
mijloace tehnice;   

c) organizarea şi realizarea, în studiourile proprii sau în colaborare cu alţi parteneri 
interni sau externi, de programe de televiziune, înregistrări pe discuri, pe suport 
magnetic, filme artistice de televiziune, seriale de televiziune, filme documentar-
ştiinţifice, necesare programelor proprii şi pentru schimb cu organizaţii similare 
din ţară şi din străinătate sau pentru valorificare;   

d) desfăşurarea activităţii de impresariat pentru propriile formaţii artistice, 
organizarea de concerte, festivaluri şi spectacole cu public, precum şi concursuri 
cu formaţii artistice proprii sau în colaborare cu alţi artişti, inclusiv concursuri şi 
jocuri de inteligenţă sau de noroc, încheierea de contracte cu artişti şi impresari 
români sau străini, pentru emisiunile, concertele şi spectacolele pe care le 
organizează, plătind onorarii şi efectuând încasări în condiţiile legii;   

e) realizarea de activităţi publicitare prin emisiunile şi publicaţiile proprii, pentru 
beneficiari din ţară şi din străinătate;   

f) organizarea activităţii de documentare în problemele specifice, editarea şi 
transmiterea spre difuzare a programelor, materialelor publicitare şi a altor 
publicaţii legate de televiziune;   

g) realizarea de emisiuni în sprijinul procesului de formare a tineretului sub aspect 
instructiv-educativ, moral-religios şi patriotic, în colaborare cu persoane juridice 
de drept public, persoane juridice de drept privat şi persoane fizice;   

h) efectuarea activităţii de cercetare şi proiectare, precum şi de lucrări specifice 
tehnicii audio şi video, pentru nevoile proprii sau ale altor beneficiari din ţară sau 
din străinătate, urmărirea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi valorificarea 
acestora în condiţiile legii, promovarea progresului tehnic şi ştiinţific în activitatea 
societăţii;   

i) efectuarea direct, în condiţiile legii, în domeniul de activitate, de operaţiuni de 
comerţ exterior şi de plăţi în lei şi în valută;   
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j) organizarea coproducţiilor cu parteneri externi în domeniul unor programe 
radiofonice şi de televiziune şi realizarea producţiei, prelucrării, schimbului, 
exportului şi importului de filme ori programe pentru programele de televiziune; 

k) reprezentarea în relaţiile cu organismele internaţionale de profil la care România 
este parte, încheierea convenţiilor şi stabilirea relaţiilor de colaborare cu 
organizaţiile de televiziune din alte ţări;   

l) realizarea şi trimiterea în străinătate, în vederea difuzării, potrivit acordurilor 
încheiate cu organizaţii similare, a programelor de televiziune şi film;   

m) organizarea de schimburi de realizatori de emisiuni şi de corespondenţi cu 
organizaţii de televiziune din alte ţări, oferind posibilitatea unei informări 
reciproce directe asupra realităţilor din România şi din ţările respective;   

n) păstrarea şi arhivarea înregistrărilor audiovizuale şi a documentelor care prezintă 
interes pentru patrimoniul naţional; perioadele de păstrare şi condiţiile de 
arhivare şi de acces la înregistrările şi documentele arhivate se vor stabili prin 
regulamentele de organizare şi funcţionare a celor două societăţi, în condiţiile 
legii;   

o) orice alte activităţi stabilite potrivit legii. 
 

Serviciul public de culegere, redactare și difuzare informații și fotografii de 

presă 

 
AGERPRES are următoarele atribuţii:   

• culege şi redactează informaţii privind actualitatea românească şi internaţională, 
pe care le difuzează în limba română sau în limbi de circulaţie internaţională, pe 
baze contractuale, presei române şi străine, precum şi altor categorii de 
beneficiari; realizează fotografii de presă pe care le oferă, potrivit aceluiaşi 
regim, beneficiarilor;   

• asigură difuzarea promptă a comunicatelor, a declaraţiilor, a altor documente 
oficiale şi materiale de presă provenind de la autorităţile şi instituţiile publice, 
precum şi de la alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;   

• colectează, depozitează, prelucrează şi arhivează materiale de presă, fotografii şi 
alte documente realizate sau primite;   

• editează, în interesul valorificării resurselor documentare de care dispune, lucrări 
de interes larg, sub formă de buletine, cataloage, reviste, albume şi alte 
asemenea publicaţii, beneficiind de protecţia Legii nr. 8/1996 privind drepturile 
de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare;   
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• prestează la cerere, contra cost sau pe bază de reciprocitate ori compensaţie, 
servicii specifice activităţii de informare în masă, pentru persoane fizice ori 
juridice, din ţară sau din străinătate; poate difuza gratuit fluxuri de informaţii şi 
fotografii pentru a susţine în scop promoţional proiecte majore ale statului 
român;   

• stabileşte, pe baza prevederilor legale, preţuri şi tarife, în lei sau în valută, pentru 
producţia editorială, pentru emisiunile sale de ştiri şi fotografii, precum şi pentru 
celelalte servicii pe care le realizează;   

• se afiliază şi participă la activitatea organizaţiilor interne şi internaţionale din 
domeniul mass-mediei;   

• încheie acorduri de cooperare şi schimb de fluxuri de informaţii şi fotografii, prin 
reciprocitate sau compensaţie ori contra cost, cu instituţiile de presă naţionale şi 
internaţionale;   

• realizează activităţi publicitare prin fluxurile de ştiri, inclusiv pe Internet, prin 
buletinele şi publicaţiile proprii, pentru beneficiarii din ţară şi din străinătate, în 
schimbul unor produse, prestări de servicii, sponsorizări sau în scop 
autopromoţional;   

• organizează reţele proprii de corespondenţi în ţară şi în străinătate.   
• poate executa lucrări tipografice şi de legătorie, precum şi servicii de fotografie şi 

servicii conexe pentru terţi.  
 
 

Serviciul public de asigurare accesului la informațile de interes public 
 
Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile 
şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare 
şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.   
 
Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc, 
pe baza dispoziţiilor Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările și completările ulterioare, prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective.   
 
Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele 
informaţii de interes public:   

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau 
instituţiei publice;   
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b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, 
programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;   

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei 
publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;   

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: 
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de 
Internet;   

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;   
f) programele şi strategiile proprii;   
g) lista cuprinzând documentele de interes public;   
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit 

legii;   
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia 

în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la 
informaţiile de interes public solicitate.   

 
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin 
informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).   
 
Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de 
activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a.   
Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:     

a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul 
Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, 
precum şi în pagina de Internet proprie;   

b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special 
destinate acestui scop.   

 
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să pună la dispoziţia persoanelor interesate 
contractele de privatizare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin 
consultarea la sediul acestora.  
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3.23.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de informare publică 

Serviciul public de radiodifuziune 

 
Sursele financiare ale societăţii se constituie din alocaţii de la bugetul de stat, din 
venituri proprii şi din alte surse.   
 
Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, directorul general al Societăţii Române de 
Radiodifuziune are calitatea de ordonator principal de credite bugetare, în condiţiile 
legii. 
 
Veniturile proprii ale Societăţii Române de Radiodifuziune provin din:  

   a) sume încasate din realizarea obiectului de activitate;   
   b) taxe pentru serviciul public de radiodifuziune; 
   c) penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a taxelor datorate;   
   d) sume încasate din publicitate;   
   e) sume încasate din amenzi şi despăgubiri civile;   
   f) donaţii şi sponsorizări;   
   g) alte venituri realizate potrivit legii.   

 
Persoanele fizice cu domiciliul în România au obligaţia să plătească o taxă pentru 
serviciul public de radiodifuziune şi o taxă pentru serviciul public de televiziune, în 
calitate de beneficiari ai acestor servicii, cu excepţia celor care declară pe propria 
răspundere că nu deţin receptoare de radio, respectiv de televiziune, şi a celor care, 
potrivit legii, beneficiază de scutire de la plata acestor taxe.   
Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele, sucursalele, agenţiile şi 
reprezentanţele acestora, precum şi reprezentanţele din România ale persoanelor 
juridice străine, au obligaţia să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune 
şi o taxă pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor 
servicii. 
 

Serviciul public de televiziune 

 
Sursele financiare ale societăţii se constituie din alocaţii de la bugetul de stat, din 
venituri proprii şi din alte surse.   
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Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, directorul general al cel al Societăţii 
Române de Televiziune are calitatea de ordonator principal de credite bugetare, în 
condiţiile legii. 
 
Veniturile proprii ale Societăţii Române de Televiziune provin din:   

   a) sume încasate din realizarea obiectului de activitate;   
   b) taxe pentru serviciul public de televiziune;   
   c) penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a taxelor datorate;   
   d) sume încasate din publicitate;   
   e) sume încasate din amenzi şi despăgubiri civile;   
   f) donaţii şi sponsorizări;   
   g) alte venituri realizate potrivit legii.   

  
Persoanele fizice cu domiciliul în România au obligaţia să plătească o taxă pentru 
serviciul public de radiodifuziune şi o taxă pentru serviciul public de televiziune, în 
calitate de beneficiari ai acestor servicii, cu excepţia celor care declară pe propria 
răspundere că nu deţin receptoare de radio, respectiv de televiziune, şi a celor care, 
potrivit legii, beneficiază de scutire de la plata acestor taxe.   
 
Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele, sucursalele, agenţiile şi 
reprezentanţele acestora, precum şi reprezentanţele din România ale persoanelor 
juridice străine, au obligaţia să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune 
şi o taxă pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor 
servicii. 

 

Serviciul public de culegere, redactare și difuzare informații și fotografii de 

presă 

Finanţarea cheltuielilor AGERPRES se asigură de la bugetul de stat.  
 
AGERPRES poate reţine şi utiliza în condiţiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, venituri provenite din: 
servicii prestate, vânzarea de informaţii, fotografii, imagini video, documentare şi 
publicaţii proprii, activităţi de legătorie şi tipografie, publicitate, cursuri de formare 
profesională pentru domeniul media, exploatarea bunurilor mobile sau imobile aflate în 
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proprietatea sau administrarea sa, precum şi din donaţii şi sponsorizări de la persoane 
fizice sau persoane juridice, din ţară ori din străinătate.   
 
Veniturile realizate de AGERPRES se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi 
servicii, exclusiv a utilităţilor şi serviciilor de pază şi a celor cu curăţenia aferente 
spaţiilor aflate în patrimoniul sau folosinţa AGERPRES, precum şi pentru cheltuieli de 
capital.   
 

Serviciul public de asigurare accesului la informațile de interes  public 

Solicitarea de informații publice este gratuită.  
 
În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele 
deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat 
de solicitant, în condiţiile legii. 
 
 
3.23.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

Serviciul public de radiodifuziune 

Membrii Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune sunt 
desemnaţi prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor în şedinţa comună a celor două 
Camere. 
 

Serviciul public de televiziune 

Membrii Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune, sunt desemnaţi 
prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor în şedinţa comună a celor două Camere. 

 

Serviciul public de culegere, redactare și difuzare informații și fotografii de 

presă 

În cadrul activităţii de control parlamentar Comisia pentru cultură, culte, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului şi Comisia pentru cultură, artă, mijloace de informare 
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în masă a Camerei Deputaţilor examinează, în şedinţă comună, raportul anual de 
activitate şi, cu avizul comisiilor de buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului, contul de 
execuţie bugetară. Comisiile de specialitate pot solicita, în cazuri deosebite, rapoarte pe 
probleme specifice.   
 
Raportul comisiilor de specialitate ale Parlamentului asupra raportului anual al AGERPRES 
este supus spre dezbatere şi aprobare plenului Camerelor reunite, care se pronunţă prin 
vot. 

 
 

Serviciul public de asigurare accesului la informațile de interes  public 
 
Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes 
public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt, 
de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice.   
 
Autorităţile publice au obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, 
conferinţe de presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public.  

 

3.24. Domeniul de servicii publice: Activități recreative 
Domeniu: Activități recreative  
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de acordare 
a dreptului de organizare și 
funcționare a jocurilor de 
noroc în România 

  x 
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3.24.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de activități recreative 
 

Serviciul public de acordare a dreptului de organizare și funcționare a 
jocurilor de noroc în România 

 
Instituția publică prin care se asigură gestionarea serviciului public de acordare a 
dreptului de organizare și funcționare a jocurilor de noroc în România este Oficiul 
Naţional pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare Oficiul. Oficiul este organizat şi 
funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu atribuţii în 
domeniul jocurilor de noroc, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului 
României. 
 
În cadrul Oficiului îşi desfăşoară activitatea Comitetul de supraveghere, denumit în 
continuare Comitetul, structură deliberativă şi decizională. Comitetul este prezidat de 
preşedintele Oficiului. 

 
 
3.24.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

Serviciul public de acordare a dreptului de organizare și funcționare a 

jocurilor de noroc în România 

 
Oficiul indeplineste urmatoarele atributii principale: 

• coordoneaza aplicarea unitara, corecta si nediscriminatorie a dispozitiilor legale in 
vigoare in domeniul jocurilor de noroc;  

• analizeaza si solutioneaza cererile depuse de operatorii care doresc sa desfasoare 
activitati de jocuri de noroc potrivit dispozitiilor legale in vigoare;  

• supravegheaza activitatile din domeniul jocurilor de noroc direct sau impreuna cu 
alte institutii ale statului, in conditiile legii; 

•  exercita controlul tehnic al sistemelor informatice, monitorizarea si 
supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin 
intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa 
sau mobila, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunciatii 
de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line 
organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de 
telefonie fixa ori mobila, astfel cum aceste activitati sunt reglementate de 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea 
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jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2020, 
cu modificarile si completarile ulterioare;  

• controleaza aplicarea legislatiei specifice, asigurand aplicarea unitara a acestora, 
constata fapte contraventionale si aplica sanctiunile prevazute de lege sau 
sesizeaza organele abilitate, dupa caz; 

•  analizeaza sesizarile primite, verifica aspectele semnalate si solutioneaza sau 
sesizeaza organele abilitate, dupa caz;  

• solutioneaza plangerile prealabile formulate de operatori asupra masurilor dispuse 
in exercitarea atributiilor, conform competentelor si prevederilor legale in 
vigoare;  

• analizeaza si solutioneaza solicitarile formulate de alte autoritati, operatori si alte 
parti interesate, conform competentelor si prevederilor legale in vigoare care 
reglementeaza domeniul jocurilor de noroc; 

•  emite actele administrative aferente activitatii desfasurate si administreaza 
evidenta documentelor necesare acordarii dreptului de organizare si functionare si 
a deciziilor emise;  

• asigura gestiunea bazei de date aferente activitatii si asigura publicarea 
informatiilor pe site-ul propriu; 

•  realizeaza analiza de risc pentru efectuarea actiunilor de verificare si control in 
domeniul jocurilor de noroc pentru fiecare detinator de licenta si autorizatie, 
stabilindu-se si riscul asociat fiecaruia in parte;  

• asigura arhivarea documentatiei aferente activitatii conform prevederilor legale in 
vigoare;  

• participa la activitatile organismelor internationale de specialitate si poate fi 
membru al acestora, pe baza mandatului primit de la Guvernul Romaniei;  

• asigura colaborarea, schimbul de informatii si reprezentarea in domeniul jocurilor 
de noroc. In exercitarea atributiilor sale, Oficiul poate incheia protocoale de 
cooperare si colaborare cu institutii similare, asociatii de profil sau cu alte 
autorități si institutii;  

• incheie in conditiile legii contracte in vederea monitorizarii jocurilor de noroc. 
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3.24.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de activități recreative 
 

Serviciul public de acordare a dreptului de organizare și funcționare a 
jocurilor de noroc în România 

 
Oficiul este finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al 
Guvernului, iar preşedintele Oficiului are calitatea de ordonator secundar de credite.   
 
În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Oficiul poate beneficia de consultanţă 
şi asistenţă de specialitate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a 
pregătirii personalului, în limita fondurilor bugetare alocate sau altor surse atrase, 
potrivit legii.   
 
Oficiul prevede anual în bugetul de venituri şi cheltuieli sume de bani necesare pentru 
manipularea, transportul şi depozitarea mărfurilor sau bunurilor supuse indisponibilizării, 
confiscării, pentru analiza şi examinarea probelor, eşantioanelor sau mostrelor prelevate 
în timpul controlului, pentru efectuarea expertizelor tehnice, precum şi pentru 
distrugerea mărfurilor, în condiţiile prevăzute de lege.   
 
 
3.24.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 
 

Serviciul public de acordare a dreptului de organizare și funcționare a 
jocurilor de noroc în România 

 
În exercitarea atribuţiilor Oficiului, la solicitarea preşedintelui, vicepreşedintelui sau a 
directorului general al Direcţiei generale de supraveghere şi control, după caz, ţinând 
cont de repartizarea teritorială a structurilor aparţinând Inspectoratului General al 
Poliţiei Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, în cadrul activităţilor de control poate fi inclus şi personal 
specializat din cadrul acestor structuri, cu respectarea competenţelor legale.  
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3.25. Domeniul de servicii publice: Protecția drepturilor minorităților naționale 
Domeniu: Protecția drepturilor minorităților naționale 

Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 
Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de promovare a 
drepturilor minorităților 
naționale 

  x 

 
3.25.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de protecție a drepturilor 
minorităților naționale 
 

Serviciul public de promovare a drepturilor minorităților naționale 
 
Departamentul pentru Relaţii Interetnice, instituția publică care asigură acest serviciu 
public,  se organizează şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică, în 
subordinea primului-ministru şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.  
 
 
3.25.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 
 

Serviciul public de promovare a drepturilor minorităților naționale 

 
În realizarea obiectului său de activitate Departamentul pentru Relaţii Interetnice 
îndeplineşte următoarele atribuţii principale:   

• pune în aplicare politica stabilită prin Programul de guvernare în domeniul 
relaţiilor interetnice;   

• elaborează şi supune Guvernului spre aprobare strategii şi politici pentru 
păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice a persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale;   

• elaborează proiecte de legi şi alte acte normative din domeniul său de activitate;   
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• avizează proiecte de legi şi alte acte normative, care au incidenţă asupra 
drepturilor şi îndatoririlor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;   

• monitorizează aplicarea actelor normative interne şi internaţionale referitoare la 
protecţia minorităţilor naţionale;   

• participă la elaborarea Raportului cu privire la aplicarea de către România a 
Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale a Consiliului Europei, 
precum şi la elaborarea capitolelor referitoare la minorităţile naţionale din 
rapoartele României către alte instituţii şi organisme internaţionale;   

• stimulează dialogul majoritate - minorităţi naţionale în vederea îmbunătăţirii 
actului decizional şi a măsurilor de implementare;   

• cultivă valorile comune, combaterea discriminării şi a prejudecăţilor, prin 
promovarea diversităţii culturale, lingvistice şi confesionale prin activităţi pe bază 
de proiecte;   

• promovează şi organizează programe privind garantarea, păstrarea, exprimarea, 
promovarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;   

• sprijină realizarea unor programe sau activităţi interetnice iniţiate de organizaţii, 
asociaţii, fundaţii sau instituţii publice, pe bază de proiecte;   

• supune Guvernului spre adoptare, la propunerea fundamentată a Consiliului 
Minorităţilor Naţionale, în baza Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare, şi a legilor bugetare anuale, proiecte de hotărâri pentru 
acordarea de asistenţă financiară organizaţiilor persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, şi pentru 
aprobarea repartizării sumelor alocate prin bugetul de stat acestor organizaţii;   

• colaborează cu Consiliul Minorităţilor Naţionale, în condiţiile legii;   
• colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în 

îndeplinirea atribuţiilor proprii, în condiţiile legii;   
• stabileşte şi menţine relaţii cu organizaţii neguvernamentale din ţară şi din 

străinătate, precum şi cu organisme şi instituţii internaţionale cu activitate în 
domeniul minorităţilor naţionale şi al combaterii discriminării pe criterii etnice;   

• menţine legături permanente şi colaborează cu autorităţile administraţiei publice 
locale, prin reprezentanţi cu competenţe teritoriale, în vederea identificării 
problemelor specifice şi soluţionării acestora;   

• sprijină cercetările ştiinţifice în domeniul relaţiilor interetnice, prin menţinerea 
de contacte şi colaborarea cu organizaţii, instituţii şi personalităţi din domeniu. 
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Departamentul pentru Relaţii Interetnice îndeplineşte orice alte atribuţii specifice 
prevăzute în alte acte normative sau stabilite de primul-ministru.  
 
 
3.25.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de protecție a drepturilor 
minorităților naționale 
 

Serviciul public de promovare a drepturilor minorităților naționale 
 
Resursele financiare necesare desfăşurării activităţii Departamentului pentru Relaţii 
Interetnice se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului. 
 
 
3.25.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 
 

Serviciul public de promovare a drepturilor minorităților naționale 
 
Departamentul pentru Relaţii Interetnice îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare 
cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi 
locale, cu organizaţii internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale. 
 
Reprezentanţii teritoriali iniţiază şi organizează programe interetnice de interes local şi 
regional cu partenerii instituţionali şi organizaţiile neguvernamentale, în zonele de 
competenţă ale acestora. 
 
Prefecturile trebuie să asigure spaţiul corespunzător desfăşurării activităţii 
reprezentanţilor teritoriali.  
 
 

3.26. Domeniul de servicii publice: Servicii poștale 
 
La nivelul Uniunii Europene, normele comune privind condițiile care reglementează 
furnizarea de servicii poștale, furnizarea unui serviciu poștal universal în cadrul 
Comunității, finanțarea serviciilor universale în condiții care garantează furnizarea 
permanentă a acestor servicii, principiile de tarifare și transparența contabilă pentru 
furnizarea serviciului universal, crearea unei autorități de reglementare independente și 
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stabilirea standardelor de calitate pentru furnizarea serviciului universal și instituirea 
unui sistem pentru a asigura respectarea standardelor respective sunt prevăzute de 
Directiva 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale 
ale Comunității, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2008/6/CE. Prevederile 
acesteia din urmă au fost transpuse în legislația națională prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, cu modificările și completările 
ulterioare.  
 
Actul normativ definește rețeaua poștală publică ca fiind rețeaua poștală utilizată de 
furnizorul de serviciu universal, desemnat de autoritatea de reglementare, precum și 
noțiunea de furnizor de serviciu universal, respectiv furnizorul de servicii poștale care 
prestează unul sau mai multe servicii poștale din sfera serviciului universal, desemnat în 
acest sens de autoritatea de reglementare.  
 
Competențele legate de furnizarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal se 
exercită la nivel central, astfel cum se prezintă în tabelul următor: 
 
Domeniu: Servicii poștale 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Servicii poștale din sfera 
serviciului universal 

  x 
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3.26.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor poștale din sfera serviciului 
universal 
 
 Servicii poștale din sfera serviciului universal 

Având în vedere natura serviciilor și cadrul de reglementare, responsabilitățile legate de 
asigurarea serviciului universal revin autorităților de la nivelul administrației publice 
centrale. În acest sens, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
îndeplinește funcția de elaborare a politicilor publice și strategiei în domeniu, iar 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) 
exercită funcția de autoritate de reglementare independentă. Potrivit prevederilor art. 1 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu modificările și 
completările ulterioare, ANCOM este autoritate publică autonomă cu personalitate 
juridică, sub control parlamentar, finanțată integral din venituri proprii. În vederea 
desfășurării obiectului său de activitate, ANCOM  dispune de structuri teritoriale.  
 
 
3.26.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 
 
  Servicii poștale din sfera serviciului universal 

Astfel cum s-a menționat anterior, competențele legate de asigurarea serviciilor poștale 
din sfera serviciului universal sunt exercitate de către autoritățile administrației publice 
centrale, respectiv Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Autoritatea 
Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.  
 
În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 
privind serviciile poștale, cu modificările și completările ulterioare, furnizarea 
serviciilor poștale se realizează în condițiile regimului de autorizare generală, respectiv 
ale regimului juridic adoptat de către autoritatea de reglementare, potrivit căruia 
furnizarea de servicii poștale este permisă oricărei persoane, fără obținerea unei decizii 
explicite din partea autorității de reglementare, prin notificarea intenției de a presta 
activități de furnizare a serviciilor poștale. Procedura de autorizare este prevăzută de 
Decizia ANCOM nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea 
serviciilor poştale. 
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Orice furnizor de servicii poștale care asigură condițiile prevăzute de autoritatea de 
reglementare pentru desemnarea furnizorilor serviciilor din sfera serviciului universal 
poate fi desemnat pentru prestarea unuia sau mai multor servicii, pe întreg teritoriul 
național sau doar pe o parte a acestuia, astfel încât să se asigure acoperirea întregului 
teritoriu, pentru o perioadă suficientă care să asigure viabilitatea serviciilor furnizate, 
dar nu mai mult de 10 ani. Procedura de desemnare este reglementată de Decizia ANCOM 
nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu 
universal în domeniul serviciilor poştale, cu modificările și completările ulterioare, 
modificată prin Decizia ANCOM nr. 451/2015 pentru modificarea şi completarea Deciziei 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu 
universal în domeniul serviciilor poştale. Conform prevederilor Deciziei ANCOM nr. 
1158/2013  privind desemnarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A. ca furnizor de 
serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, Compania Națională Poșta Română S.A. 
a fost desemnată ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale.  
 
Serviciile poștale incluse în sfera serviciului universal, la care orice persoană are drept de 
acces, în mod permanent, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul 
național, la tarife accesibile, sunt următoarele: 
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Atribuțiile principale ale autorităților administrației publice centrale cu competențe în 
ceea ce privește asigurarea furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal 
includ următoarele: 
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3.26.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal 
 
  Servicii poștale din sfera serviciului universal 

Sursele de finanțare pentru activitatea ANCOM și pentru furnizarea serviciilor poștale din 
sfera serviciului universal sunt următoarele: 
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3.26.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 
 
  Servicii poștale din sfera serviciului universal 

În ceea ce privește furnizarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal, Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, cu modificările și 
completările ulterioare nu menționează aspecte de relaționare a autorităților 
administrației publice centrale cu autoritățile administrației publice locale.  
 
 

3.27. Domeniul de servicii publice: Agricultură 
 
În cadrul domeniului Agricultură au fost identificate 25 de servicii publice, după cum 
urmează: 
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1. Serviciul public de protecţie, conservare, administrare şi exploatare a 
resurselor  acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesare şi 
comercializare a produselor obţinute din pescuit şi acvacultură  

2. Serviciul public de gestionare a fondului funciar 

3. Serviciul public de gestionare și exploatare a pajiștilor  

4. Serviciul public de clasificare a fermelor și exploatațiilor agricole 

5. Serviciul RICA 

6. Serviciul public de promovare și schimburi cu produse agroalimentare 

7. Serviciul public de irigații 

8. Serviciul public de reglementare și control în domeniul sanitar-veterinarși 
pentru siguranța alimentelor (de apărare a sănătății animalelor, protecția 
animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranța 
alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea 
furajelor pentru animale și protecția mediului în raport cu creșterea 
animalelor) 

9. Serviciul public de exploatare, întreținere și reparații a amenajărilor de 
îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică 

10. Serviciul public de control și certificare a calității semințelor și 
materialului săditor, testarea și înregistrarea soiurilor de plante 

11. Serviciul public de dezvoltare durabilă a legumiculturii 

12. Serviciul public de autorizare a plantaţiilor viticole destinate obţinerii 
de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată 
(D.O.C.), vinuri cu indicaţie geografică (I.G.) şi vinuri varietale şi de 
certificare a vinurilor cu D.O.C., I.G. şi varietale 

13. Serviciul public de organizare a pieței plantelor ornamentale și a 
produselor din floricultură 
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14. Serviciul public de control a producătorilor agricoli persoane fizice 

15. Serviciul public de organizare a pieței plantelor medicinale, aromatice 
și a produselor stupului 

16. Serviciul public de gestionare a plantelor, substanțelor și preparatelor 
stupefiante psihotrope 

17. Serviciul public de asigurare a siguranței alimentelor și a hranei pentru 
animale 

18. Serviciul public de organizare și desfășurare a activității de 
neutralizare a deșeurilor de origine animală 

19. Serviciul public de consultanță agricolă 

20. Serviciul public de gestionare a formelor de sprijin destinate susținerii 
agriculturii 

21. Serviciul public de gestionare a activității apicole 

22. Serviciul public de organizare a activității de creștere, nutriție, 
ameliorare, reproducție și protecție a animalelor 

23. Serviciul public de organizare a producției agro-alimentare ecologice 

24. Serviciul public de organizare și funcționare a pieței cerealelor 

25. Serviciul public de protecție împotriva introducerii și răspândirii a 
organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale   

 

Nivelurile de exercitare a competențelor legate de furnizarea serviciilor publice din 
cadrul domeniului Agricultură sunt prezentate în tabelul următor: 
 
Domeniu: Agricultură 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 
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Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de protecţie, 
conservare, administrare şi 
exploatare a resurselor acvatice 
vii, activitatea de acvacultură, 
procesare şi comercializare a 
produselor obţinute din pescuit 
şi acvacultură 

  x 

2. Serviciul public de gestionare a 
fondului funciar 

x  x 

3. Serviciul public de gestionare și 
exploatare a pajiștilor  

x  x 

4. Serviciul public de clasificare a 
fermelor și exploatațiilor 
agricole 

x  x 

5. Serviciul RICA  x x 
6. Serviciul public de promovare și 

schimburi cu produse 
agroalimentare 

  x 

7. Serviciul public de irigații x  x 
8. Serviciul public de reglementare 

și control în domeniul sanitar-
veterinarși pentru siguranța 
alimentelor 

  x 

9. Serviciul public de exploatare, 
întreținere și reparații a 
amenajărilor de îmbunătățiri 
funciare declarate de utilitate 
publică 

x  x 

10. Serviciul public de control și 
certificare a calității semințelor 

  x 
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Domeniu: Agricultură 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

și materialului săditor, testarea 
și înregistrarea soiurilor de 
plante 

11. Serviciul public de dezvoltare 
durabilă a legumiculturii 

x  x 

12. Serviciul public autorizare a 
plantaţiilor viticole destinate 
obţinerii de struguri pentru 
producerea de vinuri cu 
denumire de origine 
controlată(D.O.C.), vinuri cu 
indicaţie geografică (I.G.) şi 
vinuri varietale şi de certificare 
a vinurilor cu D.O.C., I.G. şi 
varietale 

  x 

13. Serviciul public de organizare a 
pieței plantelor ornamentale și a 
produselor din floricultură 

  x 

14. Serviciul public de control a 
producătorilor agricoli persoane 
fizice 

x   

15. Serviciul public de organizare a 
pieței plantelor medicinale, 
aromatice și a produselor 
stupului 

  x 

16. Serviciul public de gestionare a 
plantelor, substanțelor și 
preparatelor stupefiante 

  x 
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Domeniu: Agricultură 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

psihotrope 
17. Serviciul public de asigurare a 

siguranței alimentelor și a 
hranei pentru animale 

  x 

18. Serviciul public de organizare și 
desfășurare a activității de 
neutralizare a deșeurilor de 
origine animală 

x x  

19. Serviciul public de consultanță 
agricolă 

 x  

20. Serviciul public de gestionare a 
formelor de sprijin destinate 
susținerii agriculturii 

   

21. Serviciul public de gestionare a 
activității apicole 

  x 

22. Serviciul public de organizare a 
activității de creștere, nutriție, 
ameliorare, reproducție și 
protecție a animalelor 

  x 

23. Serviciul public de organizare a 
producției agro-alimentare 
ecologice 

  x 

24. Serviciul public de organizare și 
funcționare a pieței cerealelor 

  x 

25. Serviciul public de protecție 
împotriva introducerii și 
răspândiriiorganismelor de 

  x 
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Domeniu: Agricultură 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

carantină dăunătoare plantelor 
sau produselor vegetale   

 
 
3.27.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de agricultură 
 
  Serviciul public de protecţie, conservare, administrare şi exploatare a 

 resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesare şi 
 comercializare a produselor obţinute din pescuit şi acvacultură  

Serviciul public de protecţie, conservare, administrare şi exploatare a resurselor acvatice 
vii, activitatea de acvacultură, procesare şi comercializare a produselor obţinute din 
pescuit şi acvacultură este furnizat de către Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură. 
 
Cadrul legal al furnizării servicului public este definit de Ordonanta de urgență nr. 
23/2008 completată si modificată de Legea 317/2009 și Hotărârea Guvernului nr. 
545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agenției Naționale pentru 
Pescuit si Acvacultură, cu modificările și completările ulterioare.  
 
Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură este instituţie publică de interes naţional, 
organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, 
finanţată integral de la bugetul de stat, care funcţionează în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 

  Serviciul public de gestionarea a fondului funciar 

Servicul public de gestionare a fondului funciar este furnizat de Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale prin  Directiile pentru Agricultură județene. 
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Cadrul legal pentru realizarea și furnizarea serviciului public de gestionare a fondului 
funciar este reglementat de Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 
 
La nivel central, conform art. 75 alin. (2) din Anexa la Ordinul MADR nr. 410 din 
01.04.2016, serviciul este furnizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin 
Direcția  Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar.  
 

  Serviciul public de gestionare și exploatare a pajiștilor  

Competențele privind furnizarea servicului public de gestionare și exploatare a pajiștilor 
sunt partajate, astfel:  

• Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin autorităţile cu atribuţii în domeniu 
aflate în subordinea sa, este autoritatea competentă pentru verificarea. datelor 
tehnice înscrise în proiectul de amenajament pastoral şi întocmesc un registru cu 
suprafeţele de pajişti pe proprietari, pe unităţi administrative-teritoriale şi 
centralizat pe judeţ.  

• UAT prin primari, Administrația Domeniului Statului , Regia Naţională a Pădurilor - 
Romsilva, pentru concesiunea/inchirierea pajiștilor către crescătorii de animale. 

 
Cadrul legal al furnizării serviciului public este definit de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013; Hotărârea 
Guvernului nr. 78/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013. 
 

  Serviciul public de clasificare a fermelor și exploatațiilor agricole  

Cadrul legal al furnizării serviciului public de clasificare a fermelor și exploatațiilor 
agricole este reglementat prin Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi 
exploataţiilor agricole, cu modificările și completările ulterioare. 
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Responsabil de furnizarea serviciului este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
(MADR).   
 
Deși în lege se prevede că Normele metodologice pentru aplicarea Legii 37/2015 
trebuiesc aprobate în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii (art. 5), până la această 
dată acestea nu au fost aprobate de Guvern prin hotărâre. Astfel, până la intrarea în 
vigoare a normelor legea nu poate fi aplicată. 
 
 
  Serviciul RICA (Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole)  

Servicul RICA este furnizat de către Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în baza 
art. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 67/2004 privind instituirea la nivel naţional a 
Reţelei de informaţii contabile agricole, cu modificările și completările ulterioare și al 
art. 70 - 71 din Ordinul MADR nr. 410 din 01.04.2016. 
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. De asemenea, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală responsabilă 
cu aplicarea strategiei şi programului de guvernare, cu rol în elaborarea şi 
implementarea strategiilor naţionale sectoriale în domeniile agriculturii şi producţiei 
alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: 
cercetare ştiinţifică de specialitate, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi 
al resurselor genetice vegetale şi animale. 
Totodată, conform art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi 
pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional 
Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor este autoritatea competentă pentru 
organizarea, implementarea şi funcţionarea Reţelei de informaţii contabile agricole - 
RICA. 
 

  Serviciul Public de promovare și schimburi cu produse agroalimentare   

Potrivit art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea 
autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi 
derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi 
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promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru 
completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea naţională competentă 
responsabilă pentru coordonarea, monitorizarea şi gestionarea fondurilor nerambursabile 
destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa 
internă şi în ţări terţe. 
 
De asemenea, după cum este prevăzut la art. 1 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu 
modificările și completările ulterioare, se înființează Agenţia, ca organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, autoritate 
naţională competentă responsabilă pentru derularea eficientă, efectivă şi transparentă a 
operaţiunilor financiare privind fondurile nerambursabile alocate programelor de 
informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi 
pentru monitorizarea şi controlul punerii adecvate în aplicare a programelor selectate. 
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  Serviciul public irigații 

În conformitate cu prevederile art. 72 din Legea nr. 138/2004 a imbunatatirilor funciare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru coordonarea 
activităţilor de îmbunătăţiri funciare revine Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
sau oricărei alte autorităţi publice centrale căreia i se atribuie răspunderea pentru 
sectorul îmbunătăţirilor funciare. 
 
Ministerul efectuează planificarea şi elaborează politici pentru sectorul îmbunătăţirilor 
funciare, elaborează şi actualizează periodic strategia naţională pentru sectorul 
îmbunătăţirilor funciare, ce va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului. Ministerul 
întocmeşte strategia naţională pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare. 
 
Potrivit art. 56 din Legea nr. 138/2004 a imbunatatirilor funciare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţionala de Îmbunătăţiri Funciare 
livrează apă pentru irigaţii, la solicitarea beneficiarilor, în următoarele condiţii:  

a) pe bază de contracte de prestări de servicii cu executare succesivă încheiate pe 
termen lung, denumite în continuare contracte multianuale; 

b) pe bază de contracte de prestări de servicii pentru un sezon de irigaţii, denumite 
în continuare contracte sezoniere; 

c) pe bază de contracte de prestări de servicii în amenajările de irigaţii sau părţi de 
amenajări de irigaţii a căror infrastructură nu s-a transmis organizaţiilor, conform 
legii. 

 
Contractul multianual se încheie de furnizorul de apă cu organizaţii, federaţii şi alţi 
beneficiari pentru o perioadă de minimum 5 ani. 
 
Contractul sezonier se încheie cu alţi beneficiari pentru un sezon de irigaţii. 
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  Serviciul public de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi 
 pentru siguranţa alimentelor (de apărare a sănătăţii animalelor, protecţia 
 animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa 
 alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea 
 furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea 
 animalelor)  

Serviciul public de reglementre şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor este furnizat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru 
Siguranta Alimentelor. 
 
Cadrul legal al furnizării serviciului este reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 
42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 
1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
Autoritatea Naționala Sanitară Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor funcţionează ca 
autoritate de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale. 
 
 
  Serviciul public de exploatare, întreținere și reparații a amenajărilor de 

 îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu 
modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 
desfăşoară următoarele activităţi:  

a) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare 
declarate de utilitate publică, cu excepţia amenajărilor sau părţilor de amenajare 
preluate de federaţii, precum şi a amenajărilor cărora li s-a retras recunoaşterea 
de utilitate publică şi în cadrul cărora s-au constituit organizaţii;  
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b) executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a 
părţilor de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică;  

c) scoaterea din funcţiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare sau 
părţi de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică şi 
valorificarea materialelor rezultate, în conformitate cu prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă;  

d) redarea în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectării lucrărilor 
de îmbunătăţiri funciare;  

e) realizarea de investiţii pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare 
existente şi execuţia de noi amenajări; 

f) informarea şi instruirea în domeniul îmbunătăţirilor funciare;  
g) realizarea şi asigurarea funcţionării sistemului naţional de supraveghere, evaluare, 

prognoză şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activităţilor de 
îmbunătăţiri funciare;  

h) asigurarea alimentării cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte 
agricole şi industriale, prin amenajările de îmbunătăţiri funciare aflate în 
administrarea sa, în condiţiile legii; 

i) prestarea de servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţii, federaţii şi alte 
persoane fizice şi juridice; Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei 
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare din 23.07.2014. 

 
La nivel teritorial, Agenţia îşi desfăşoară activitatea prin filialele teritoriale care ţin 
evidenţa contabilă la nivel de balanţă de verificare. 
 
La nivel de amenajare de îmbunătăţiri funciare, parte de amenajare de îmbunătăţiri 
funciare sau de grup de amenajări de îmbunătăţiri funciare, Agenţia îşi desfăşoară 
activitatea prin filiala teritorială şi prin unităţi de administrare. 
 
Unităţile de administrare asigură desfăşurarea activităţilor de irigaţii, desecare şi drenaj, 
combatere a eroziunii solului şi a acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor, 
fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice 
dintr-o amenajare de îmbunătăţiri funciare, parte de amenajare sau grup de amenajări 
de îmbunătăţiri funciare din aria lor de competenţă teritorială. Acestea se organizează în 
cadrul aceluiaşi bazin hidrografic, la nivel de schemă hidrotehnică care nu se separă prin 
limite administrativ-teritoriale. Amenajările de îmbunătăţiri funciare de suprafaţă redusă 
şi/sau cele care au limite învecinate se comasează într-o singură unitate de administrare. 
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De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 138/2004 a 
îmbunătățirilor funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia 
Naţionala de Îmbunătăţiri Funciare livrează apă pentru irigaţii, la solicitarea 
beneficiarilor, în următoarele condiţii:  

a) pe bază de contracte de prestări de servicii cu executare succesivă încheiate pe 
termen lung, denumite în continuare contracte multianuale; 

b) pe bază de contracte de prestări de servicii pentru un sezon de irigaţii, denumite 
în continuare contracte sezoniere; 

c) pe bază de contracte de prestări de servicii în amenajările de irigaţii sau părţi de 
amenajări de irigaţii a căror infrastructură nu s-a transmis organizaţiilor, conform 
legii. 

  
Contractul multianual se încheie de furnizorul de apă cu organizaţii, federaţii şi alţi 
beneficiari pentru o perioadă de minimum 5 ani. 
Contractul sezonier se încheie cu alţi beneficiari pentru un sezon de irigaţii. 
 
Conform contractului multianual sau sezonier se plăteşte un tarif de livrare a apei pentru 
irigaţii. 
 
 
  Serviciul public de control și certificare a calității semințelor și materialului 

 săditor, testarea și înregistrarea soiurilor de plante 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Legea nr. 266/2002 privind 
producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și 
a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante, 
republicată, I.T.C.S.M.S. şi L.C.C.S.M.S. funcţionează ca instituţii publice cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. 
 
Controlul, certificarea identităţii şi testarea calităţii seminţelor, înregistrarea, 
supravegherea, monitorizarea şi autorizarea operatorilor economici în toate etapele 
producerii, prelucrării şi comercializării se fac de către Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale prin I.N.C.S., prin Inspectoratele teritoriale pentru calitatea 
seminţelor şi a materialului săditor, denumite în continuare I.T.C.S.M.S., şi Laboratorul 
Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, denumit în continuare 
L.C.C.S.M.S., în conformitate cu regulile, normele tehnice şi reglementările comunitare 
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şi internaţionale în vigoare, alin. (5) I.T.C.S.M.S. şi L.C.C.S.M.S. răspund pentru 
documentele oficiale pe care le emit. Documentele oficiale privind certificarea calităţii 
seminţelor, cuprinse în legislaţia în vigoare, pot fi emise doar de laboratoarele 
autorizate, în conformitate cu procedurile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale. 
 
 
  Serviciul public de dezvoltare durabilă a legumiculturii 

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea  pomiculturii nr. 348/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 16 din Legea nr. 
312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, republicată şi a Ordinului 
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 591/2006 privind organizarea 
şi funcţionarea Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea 
legumelor şi fructelor, în vederea executării controalelor de conformitate pentru fructe 
şi legume proaspete, autoritatea responsabilă cu coordonarea activităţii privind controlul 
de conformitate cu standardele de calitate este  Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor (I.S.C.T.P.V.L.F.). 
 
I.S.C.T.P.V.L.F. este un compartiment distinct în cadrul Serviciului Inspecții, Verificare și 
Control Tehnic a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. ISCTPVLF este organizată 
şi funcţionează prin Autoritatea de coordonare - la nivelul ministerului si Organismele de 
control - la nivelui direcţiilor pentru agricultură judeţene. 
 
Producătorii agricoli pot înfiinţa culturi legumicole cu soiurile şi hibrizii prevăzuţi în 
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură al României, aprobat anual de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi cu soiurile şi hibrizii speciilor legumicole, 
înscrişi în cataloagele ţărilor membre ale Uniunii Europene. 
 
Controlul privind respectarea tehnologiilor de producţie pentru legume, pepeni şi 
ciuperci de cultură se exercită de personalul de specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat 
pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor, ale cărei 
organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale. 
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  Serviciul public de autorizare a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de 
 struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată 
 (D.O.C.), vinuri cu indicaţie geografică (I.G.) şi vinuri varietale şi de 
 certificare a vinurilor cu D.O.C., I.G. şi varietale  

Potivit Hotărârii Guvernului nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările și 
completările ulterioare, producătorii de vinuri din România interesaţi să obţină vinuri cu 
d denumire de origine controlată DOC, indicaţie geografică IG sau varietale intră în sfera 
de activitate a Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V), înfiinţat 
prin Hotărârea de Guvern nr. 1408/2009. Structura O.N.V.P.V. este reprezentată printr-
un aparat central şi o structură de inspectorate teritoriale care corespunde regiunilor 
viticole stabilite conform legislaţiei. Structura de Inspectorate teritoriale este: DEALU 
MARE, OLTENIA, DRĂGĂŞANI, BANAT CRIŞANA, TÂRNAVE, IAŞI, VRANCEA, GALAŢI, 
TULCEA, CONSTANŢA, SĂLAJ, SATU MARE. 
 
Oficiul National al Viei și Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., s-a 
înființat în anul 2009, ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor și Dezvoltării Rurale, ca urmare a comasării prin fuziune a Oficiului National al 
Denumirilor de Origine pentru Vinuri și a Oficiului National al Viei și Vinului, care s-au 
desființat. 
 
În prezent O.N.V.P.V. este organ de specialitate tehnico-ştiinţific al administrației 
publice centrale, în coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), 
cu atribuții în domeniul vitivinicol, cu personalitate juridică, finanțat integral din 
venituri proprii, care gestionează la nivel național, în principal, potențialul de producție, 
denumirile de origine controlată, indicațiile geografice și mențiunile tradiționale pentru 
produsele vitivinicole. 
 
Potrivit competențelor stabilite prin actul normativ de înființare, Hotărârii Guvernului 
nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei 
şi Produselor Vitivinicole, cu modificările și completările ulterioare, instituția este 
implicată în elaborarea cadrului legislativ care să asigure punerea în aplicare a politicilor 
comunitare privind producerea și comercializarea vinurilor către consumatorul final și 
care beneficiază de numele unei denumiri de origine controlată (DOC) sau al unei 
indicații geografice (IG), noțiuni care au rolul de a desemna vinuri cu însușiri calitative 
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superioare, controlate de o autoritate cu atribuții specifice pe filiera de producere și 
comercializare, cu origine identificabilă. 
 
O.N.V.P.V. gestionează la nivel național, în principal, potențialul de producție vitivinicol 
(patrimoniul viticol al României), denumirile de origine, indicațiile geografice și 
mențiunile tradiționale pentru produsele vitivinicole. 
 
Instituția elaborează și propune spre aprobare proiecte de acte normative sau 
administrative cu caracter normativ pentru sectorul vitivinicol, ținând seama de cerințele 
dezvoltării viticulturii și vinificației, de reglementările Uniunii Europene și recomandările 
Organizației Internaționale a Viei și Vinului (O.I.V.).  
 
O.N.V.P.V. deține și gestionează, la nivel național, Sistemul Informatic Național al Viei și 
Vinului (S.I.N.V.V.), instrument de bază pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin 
în sectorul vitivinicol, care cuprinde Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.), declarațiile 
obligatorii și industriile vitivinicole. 
 
De asemenea, O.N.V.P.V. efectuează comunicări către Comisia Europeană în ceea ce 
privește potențialul de producție și sistemul de declarații obligatorii din sectorul 
vitivinicol, în termenele prevăzute de regulamentele europene în vigoare și în baza 
datelor cuprinse în S.I.N.V.V.. 
 
 
  Serviciul public de organizare a pieței plantelor ornamentale și a produselor 

 din floricultură 

Așa cum este prevăzut în cuprinsul Ordinului 591/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea 
legumelor şi fructelor, în vederea executării controalelor de conformitate pentru fructe 
şi legume proaspete, Reglementarea (CEE) nr. 234/1968 privind organizarea pieţei 
plantelor ornamentale, dendrologice, flori tăiate şi foliaj proaspăt pentru ornament, 
Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi 
Fructelor (I.S.C.T.P.V.L.F.) este un compartiment distinct în cadrul Serviciului Inspecții, 
Verificare și Control Tehnic a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
ISCTPVLF este organizată şi funcţionează prin: Autoritatea de coordonare - la nivelul 
ministerului și Organismele de control - la nivelui direcţiilor pentru agricultură judeţene.                                                                                                                         
Potrivit prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 305/2003 privind organizarea pieţei 
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plantelor ornamentale şi a produselor din floricultură pe principiile comunitare de 
piaţă, în vederea examinării problemelor legate de funcţionarea pieţei produselor din 
domeniul floriculturii şi al plantelor ornamentale şi pentru elaborarea deciziilor privind 
măsurile de adaptare a ofertei la cerere, se înfiinţează Consiliul tehnic al pieţei 
produselor din floricultură şi a plantelor ornamentale, format din 11 membri, 
reprezentanţi ai autorităţii competente a statului, ai asociaţiilor producătorilor şi 
institutelor de cercetare, cadre didactice ale universităţilor de profil. 
 
Reprezentantul autorităţii competente a statului este şeful compartimentului pe produs; 
asociaţiile profesionale vor fi reprezentate de 6 membri, cercetarea va fi reprezentată 
de 2 membri, iar învăţământul superior de 2 membri. 
 
Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, în termen de 40 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se reglementează constituirea şi 
funcţionarea Consiliului tehnic al pieţei produselor din floricultură şi a plantelor 
ornamentale, pe baza propunerilor asociaţiilor producătorilor, institutelor de cercetare şi 
universităţilor de profil. 
 
Secretariatul Consiliului tehnic al pieţei produselor din floricultură şi a plantelor 
ornamentale este asigurat de şeful compartimentului pe produs din cadrul autorităţii 
competente a statului sau de reprezentantul institutului de cercetare de profil. Pentru 
desfăşurarea activităţii Consiliul tehnic al pieţei produselor din floricultură şi a plantelor 
ornamentale adoptă un regulament propriu de organizare şi funcţionare, care va stabili şi 
sursele de finanţare. 
 
Consiliul tehnic al pieţei produselor din floricultură şi a plantelor ornamentale se 
convoacă lunar în şedinţe ordinare pentru analiza pieţei, iar pentru rezolvarea 
problemelor cu caracter urgent se întruneşte în şedinţe cu caracter extraordinar, ori de 
câte ori este nevoie. Consiliul tehnic al pieţei produselor din floricultură şi a plantelor 
ornamentale adoptă decizii, care constituie recomandări pentru Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 
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  Serviciul public de control a producătorilor agricoli persoane fizice 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările 
ulterioare, obținerea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a 
produselor agricole se face urmând câteva etape. 
 
Astfel, producătorul agricol se duce la primărie, unde solicită eliberarea celor două 
documente, la fel cum cerea și eliberarea certificatului de producător. Primăria este 
obligată prin lege fie să elibereze documentele solicitate de agricultor în termen de 5 
zile de la înregistrarea cererii, fie să motiveze de ce nu le poate elibera. 
 
După înregistrarea cererii formulate de producător, primăria trebuie să realizeze o serie 
de verificări. În cadrul primăriei există o persoană desemnată care se ocupă de Registrul 
Agricol. Aceasta, împreună cu reprezentanții formei asociative înregistrate și recunoscută 
de către MADR de pe raza comunei în care își desfășoară activitatea fermierul, iar în 
cazul în care nu există asociații sarcina revine Direcției Agricole Județene, verifică dacă 
producătorul deține sau nu teren pe care cultivă legume sau cereale (în funcție de 
produsele pentru care solicită eliberarea celor două documente) sau dacă deține 
animale. Ulterior, în funcție de rezultatul verificărilor, i se eliberează producătorului 
cele două documente. 
 
De asemenea, primăria centralizează cererile primite de la producători și le transmite 
Consiliului Județean. Pe baza solicitărilor comunicate de primari, consiliile 
judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti solicită Companiei Naţionale 
„Imprimeria Naţională” – S.A. tipărirea necesarului de carnete de producător. După ce le 
primește de la consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, primăria 
eliberează documentele producătorilor, contra cost, stabilirea acestuia fiind în sarcina 
autorităților locale. Primarii eliberează carnetul de comercializare a produselor din 
sectorul agricol. 
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  Serviciul public de organizare a pieței plantelor medicinale, aromatice și a 
 produselor stupului 

Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale Aromatice şi Produse ale Stupului, denumit în 
continuare S.N.P.M.A.P.S. funcționează în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti. 
 
În deplină concordanță cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 491/2003 privind 
plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru plantele medicinale şi aromatice care se 
comercializează în stare proaspătă şi procesată, precum şi pentru produsele stupului se 
stabilesc norme tehnice de producere şi comercializare.  
 
Normele tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale, aromatice şi 
produselor stupului se elaborează de autoritatea competentă. Pentru stabilirea normelor 
tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale, aromatice şi produselor 
stupului se au în vedere prevederile Ghidului de bună practică pentru cultivarea 
plantelor medicinale şi aromatice, ale Ghidului de bună practică pentru recoltarea 
plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi ale Ghidului de bună practică 
pentru apicultură. 
 
Ghidurile de bună practică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale. 
 
Plantele medicinale şi aromatice destinate comercializării în stare proaspătă şi procesate 
pot fi introduse pe piaţă dacă sunt conforme cu normele tehnice de producere şi 
comercializare. Produsele finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale 
stupului care se notifică de operatorii din domeniu ca medicamente şi se încadrează ca 
medicamente se autorizează/avizează pentru introducerea pe piaţă de către Agenţia 
Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale. 
 
Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale Aromatice şi Produse ale Stupului, instituţie 
de drept public, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din 
venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, se reorganizează ca Serviciul Naţional 
pentru Plante Medicinale Aromatice şi Produse ale Stupului, denumit în continuare 
S.N.P.M.A.P.S., în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse 
Alimentare - IBA Bucureşti. S.N.P.M.A.P.S. asigură notificarea, supravegherea şi controlul 
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suplimentelor alimentare şi produselor de uz extern obţinute pe bază de plante 
medicinale, aromatice şi produse ale stupului, cu excepţia produselor cosmetice. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a plantelor, substanțelor și a preparatelor 

 stupefiante psihotrope 

Instituția publică responsabilă de furnizarea serviciului: 
 
Pentru cultivare - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţiile pentru 
agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti 
 
Pentru controlul respectării regimului juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope - Ministerul Sănătății 
 
Pentru autorizarea producerii, fabricării, depozitării, distribuirii şi utilizării plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope - Ministerul Sănătății 
 
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 339/2005 privind regimul 
juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu 
modificările și completările ulterioare, orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o 
operaţiune cu plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă se 
află sub controlul şi supravegherea Ministerului Sănătăţii şi al unităţilor aflate în 
coordonarea sau în subordinea acestuia, în condiţiile stabilite prin normele metodologice 
de aplicare a prezentei legi. 
 
Prin excepţie de la prevederile aliniatului anterior, cultivarea plantelor care conţin 
substanţe stupefiante sau psihotrope se află sub controlul şi supravegherea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti. 
 
De asemenea, prin excepţie de la prevederile celor doua aliniate de mai sus, plantele, 
substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară se 
află sub controlul şi supravegherea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor. 
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  Serviciul public de asigurare a siguranței alimentelor și a hranei pentru 
 animale 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, înfiinţată prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare 
Autoritatea, este autoritatea de reglementare în domeniul sanitar-veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor, ce coordonează toate activităţile în acest domeniu, de la 
producerea materiilor prime până la consumator.  
Autoritatea este instituţia de legătură cu Autoritatea Europeană pentru Siguranţa 
Alimentelor şi acţionează pe bază de autonomie structurală, funcţională şi decizională. 
 
Potrivit art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității 
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările 
ulterioare, serviciile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se organizează şi 
funcţionează ca sistem veterinar unic şi sunt structurate astfel:  

a) servicii de stat - publice - sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;  
b) activităţi sanitar-veterinare de liberă practică. 

 

  Serviciul public de organizare și desfășurare a activității de neutralizare a 
 deșeurilor de origine animală 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2016 
privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine 
animală, cu modificările și completările ulterioare, neutralizarea deşeurilor de origine 
animală se realizează în unităţi autorizate sanitar-veterinare şi de către autorităţi 
competente privind protecţia mediului, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 
privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi este supusă inspecţiei şi 
controlului sanitar-veterinar, în scopul prevenirii răspândirii de boli la animale şi oameni. 
 
Aspectele tehnice privind organizarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine 
animală, provenite atât din unităţile de creştere a animalelor, unităţile de producţie, 
depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală, 
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cât şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, se stabilesc prin normele 
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe. 
 
La nivelul judeţelor, consiliile judeţene, iar la nivelul municipiului Bucureşti, Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti organizează şi sunt responsabile pentru desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile 
crescătorilor individuali de animale, având obligaţia de a asigura contractual, în 
condiţiile legii, realizarea acestei activităţi de neutralizare cu o unitate de ecarisare 
autorizată conform legislaţiei în vigoare. 
 
Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 24 de ore medicul 
veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondaţi şi autorităţile administraţiei publice 
locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor la care se 
referă prezenta ordonanţă.  
 
Autorităţile administraţiei publice locale sesizate informează de îndată consiliul judeţean 
care anunţă în cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având 
sarcina de a transporta cadavrele de animale la unităţile de neutralizare a acestora. 
Autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi, potrivit legii, registre de evidenţă a 
transporturilor, categoriilor şi cantităţilor de deşeuri de origine animală trimise către 
unităţile de neutralizare, iar consiliul judeţean întocmeşte un centralizator al acestor 
registre de evidenţă. 
 
În localităţile izolate, în care ecarisarea se face cu dificultate, îngroparea cadavrelor 
este permisă în locuri special amenajate, pe baza autorizării sanitare veterinare şi a 
autorităţilor competente privind protecţia mediului, şi este organizată de către 
autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc 
decesul animalelor. 
 
Criteriile pe baza cărora se stabilesc localităţile izolate, condiţiile de îngropare, precum 
şi modalitatea de autorizare sanitară veterinară şi de mediu a locurilor special amenajate 
pentru îngropare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului, ministrului apelor 
şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor. 



 
 

 

1011 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

  Serviciul public de consultanță agricolă 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009 
privind înfiintarea Camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor 
de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de 
Consultanţă Agricolă, au fost înființate Camerele agricole judeţene, prin reorganizarea 
oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene şi al municipiului Bucureşti, care s-au  
desfiinţat. 
 
În luna august 2016, camerele agricole au fost preluate din subordinea consiliilor 
județene, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
 
Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru 
reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti s-
au reorganizat, prin preluarea activităţii, patrimoniului şi personalului direcţiilor pentru 
agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, caselor agronomului, compartimentelor 
funcţionale din subordinea Direcţiei monitorizare inspecţii, verificare şi control din 
cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi ale camerelor agricole 
judeţene, structuri care se desfiinţează. 
 
 

  Serviciul public de gestionare a formelor de sprijin destinate susținerii 
 agriculturii 

Agentia de Plați și Intervenție pentru Agricultură (APIA) funcționează în subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în baza Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu 
modificările și completările ulterioare. Instituția are următoarea organizare: aparat 
central, 42 de centre județene și 266 centre locale.  
 
Începând cu 1 ianuarie 2007, APIA derulează fondurile europene pentru implementarea 
măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură 
(FEGA).  
 
Subventiile se acordă sub formă de plăți directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat 
de Administrare și Control (IACS) și în cadrul măsurilor de piață pentru implementarea 
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mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune (PAC). Astfel, Agenția de 
Plăți și Intervenție pentru Agricultură administrează sistemul de certificate de export-
import și garanții pentru importul și exportul produselor agricole, elaborează și 
implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenție pentru produsele 
agricole. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a activității apicole 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1050/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum 
şi a valorii sprijinului financiar, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este 
autoritatea competentă pentru elaborarea prevederilor de implementare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este autoritatea competentă pentru 
elaborarea ghidului solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol, 
a formularisticii de solicitare a sprijinului financiar în sectorul apicol, cu înregistrarea şi 
centralizarea solicitărilor, cu elaborarea procedurilor de control, precum şi cu efectuarea 
plăţilor, conform măsurilor cuprinse în Program. 
 
Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" este autoritatea 
competentă pentru activitatea de înregistrare a stupilor şi stupinelor, prin 
implementarea sistemului unitar de identificare şi prin gestionarea bazei de date 
statistice pentru sectorul apicol.   
 

  Serviciul public de organizare a activității de creștere, nutriție, ameliorare, 
 reproducție și protecție a animalelor 

Legea zootehniei nr. 72/2002, republicată, prevede la art. 1 faptul că zootehnia este o 
ramură importantă a agriculturii, care implică activitatea de creştere, nutriţie, 
ameliorare, reproducţie şi protecţia animalelor. 
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează şi promovează politici privind 
creşterea şi ameliorarea animalelor, coordonează întreaga activitate din domeniu, iar 
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împreună cu organele administraţiei publice locale sprijină asociaţiile profesionale ale 
crescătorilor de animale. 
 
 
  Serviciul public de organizare a producției agro-alimentare ecologice 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor 
privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, art. 2 alin. (1), în fiecare an, 
până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin entităţile 
mandatate. 
 
Entităţile mandatate sunt: direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului 
Bucureşti; asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul de agricultură ecologică; 
organismele de inspecţie şi certificare. 
 
 
  Serviciul public de organizare și funcționare a pieței cerealelor 

În concordanță cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a 
produselor procesate din cereale, cu modificările și completările ulterioare, 
Organismele instituţionale responsabile cu aplicarea măsurilor de reglementare pe piaţa 
cerealelor sunt: 

a) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
b) Consiliul cereale şi produse procesate; 
c) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 
d) instituţii cu atribuţii privind acţiuni de verificare şi control, conform 

competenţelor legale. 
 
 
  Serviciul public de protecție împotriva introducerii și răspândirii 

 organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind 
măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină 
dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările și 
completările ulterioare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea 
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Națională Fitosanitară (subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale), 
reprezintă autoritatea centrală în domeniul organizării şi funcţionării carantinei 
fitosanitare. 
 
Autoritatea Națională Fitosanitară subordonată a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale coordonează din punct de vedere tehnic:  

a) Laboratorul Central Fitosanitar;  
b) unităţile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  

 
Laboratorul Central Fitosanitar este organul tehnic de carantină fitosanitară autorizat 
pentru diagnoza, prognoza şi avertizarea organismelor dăunătoare, care organizează şi 
conduce controlul fitosanitar vamal.  
 
Unităţile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt unităţi cu 
personalitate juridică în subordinea direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie 
alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 
 
 
3.27.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 
 
  Serviciul public de protecţie, conservare, administrare şi exploatare a 

 resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesare şi 
 comercializare a produselor obţinute din pescuit şi acvacultură  

În domeniul administrării resurselor acvatice vii:  
• stabilește măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obțină o mai 

bună raționalizare a efortului de pescuit; 
• finanțează programele pentru popularea de susținere și de cercetare-dezvoltare în 

domeniul exploatării resurselor acvatice vii și acvaculturii, în limita fondurilor 
disponibile;  

• elaborează proceduri privind practicarea pescuitului;  
• organizează și actualizează Fisierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit;  
• stabilește modul de marcare a navelor/ambarcațiunilor de pescuit, inclusiv a celor 

auxiliare;  
• autorizează construirea, modernizarea și reconversia navelor/ambarcațiunilor de 

pescuit care urmează să arboreze pavilion roman;  
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• propune nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare a produselor pescărești 
pe teritoriul național unde descarcă navele/ambarcațiunile de pescuit;  

• propune autorizarea locurilor în care se realizează prima vânzare a produselor 
obținute din pescuit, cu respectarea legislației comunitare;  

• eliberează permise/licențe/autorizații, după caz, în conformitate cu dispozițiile 
legislației naționale și comunitare.  

 
În domeniul acvaculturii:  

• stabilește măsuri pentru valorificarea superioară a potențialului genetic, prin 
introducerea în acvacultură a unor specii valoroase; 

• stabilește măsuri pentru creșterea calității produselor din acvacultură;  
• adoptă măsuri pentru asigurarea producției din acvacultură pentru cazuri de forță 

majoră; 
• stabilește măsuri pentru asigurarea sănătății si bunastarii animale;  
• stabilește măsuri de adaptare a producției la cerintele pietei; 
• stabilește măsuri privind introducerea bunelor practici in acvacultură;  
• incurajeaza aplicarea tehnologiilor de reproducere si crestere pentru specii cu 

valoare economicî ridicată si promovarea produselor pescaresti organice;  
• organizează si actualizează Registrul unitatilor de producție din acvacultură si 

emite licentele de acvacultură; 
• stabilește si alte actiuni pe care necesitatile de dezvoltare a acvaculturii le impun, 

potrivit legii;  
• stabilește criteriile de introducere de noi specii in Romania.  

 
În domeniul procesarii si pietei produselor pescaresti:  

• stabilește măsuri de sprijin al organizatiilor de producatori si al altor forme 
asociative;  

• asigură respectarea criteriilor de recunoastere si de retragere a recunoasterii 
organizatiilor de producatori din sectorul pescaresc, prevazute de legislatia 
comunitara;  

• recunoaște organizatiile de producatori;  
• organizează si actualizează Registrul centrelor de prima vânzare, Registrul 

porturilor/punctelor de debarcare autorizate si nominalizate de autoritatea 
publică centrală care raspunde de pescuit si acvacultură;  

• solicită elaborarea de studii de piață; 
• organizează si actualizează Registrul unitatilor de procesare;  
• emite licente de fabricatie unitatilor de procesare;  
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• propune măsuri pentru imbunatatirea calitatii si promovarea produselor 
pescaresti.  

 
În domeniul activitatii de control si inspectie piscicola:  

• organizează si desfașoara activitati permanente de control si inspectie piscicola 
privind respectarea legislatiei in domeniu; 

• verifică modul de executare a atributiilor de paza si protectie a resurselor 
acvatice vii de catre beneficiarii dreptului de pescuit;  

• verifică respectarea conditiilor impuse prin licente/autorizatii/permise de pescuit; 
• elaborează planurile anuale si lunare ale activitatii de inspectie si control;  
• verifică veridicitatea datelor inscrise in documentele pentru circulatia pestelui;  
• constată infractiuni si contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea 

prevederilor legale in vigoare, dispune ridicarea in vederea confiscarii a bunurilor 
rezultate din savarsirea infractiunilor si contraventiilor;  

• monitorizează aplicarea sanctiunilor prevazute in procesele-verbale de constatare 
si sanctionare a contravențiilor si a măsurilor dispuse prin notele de control, 
conform legislației in domeniu;  

• stabilește sistemele de control si de inspecție ale activitatilor de pescuit;  
• reține/suspendă/anulează, după caz, in baza constatărilor si propunerilor 

personalului cu drept de inspectie si control, permisul/licenta/autorizația, potrivit 
prevederilor legii; 

• asigură functionarea sistemului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit la 
Marea Neagra, conform reglementarilor comunitare;  

• verifică modul de organizare si desfașurare a pescuitului;  
• verifică respectarea condițiilor care stau la baza eliberarii 

permiselor/licentelor/autorizatiilor privind pescuitul si acvacultură. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a fondului funciar 

Atributii - Serviciul public de gestionare a fondului funciar: 
• asigură managementul pentru implementarea strategiei naționale pentru irigații, a 

Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații;  
• propune actualizarea şi armonizarea legislaţiei naţionale din domeniul de 

activitate cu cerinţele Uniunii Europene, în colaborare cu alte instituţii 
competente;  
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• propune politici şi programe, elaborează şi actualizează periodic legislația în 
domeniul de activitate, precum și strategia naţională pentru sectorul irigații și 
îmbunătăţiri funciare, conform prevederilor legale;  

• participă la elaborarea documentelor pentru implementarea PNDR şi acordă 
asistenţă tehnică beneficiarilor în domeniul irigații și îmbunătăţirilor funciare;  

• asigură asistenţă de specialitate şi participă la elaborarea şi actualizarea ghidului 
solicitantului şi a manualelor de procedură specifice pentru Măsura 4. “Investiţii în 
active fizice”, Sub-măsura 4.3. “Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” din cadrul PNDR; 

• asigură suport pentru elaborarea politicilor publice în conformitate cu 
regulamentele europene în domeniu; 

• furnizează statistici şi analize de specialitate, definiţii specifice în domeniu, în 
conformitate cu prevederile regulamentelor europene;   

• colaborează cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru elaborarea 
modificărilor şi actualizarea manualelor de proceduri conform instrucţiunilor 
emise de aceasta în domeniu; 

• colaborează cu structurile MADR pe probleme de irigații și îmbunătăţiri funciare;  
• întocmeşte şi, după caz, iniţiază proiecte de acte normative în domeniul irigații, 

care au legătură cu sectorul îmbunătățirilor funciare (IF) şi pentru îmbunătăţirea 
activităţii structurilor din acest domeniu;  

• elaborează, în colaborare cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), 
propuneri pentru corelarea activităţilor şi programelor ministerului privind 
sectorul irigații și IF cu planurile, politicile, programele şi activităţile altor 
ministere şi instituţii publice; 

• propune conducerii direcţiei spre avizare/completare/modificare sau respingere, 
proiectele de: -norme şi standarde tehnice privind prevenirea şi reducerea poluării 
şi utilizarea raţională a apei în cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare 
elaborate de ANIF şi avizate de autoritatea publică centrală în domeniul apelor; -
programe de instruire a personalului propriu şi al filialelor ale ANIF; -norme şi 
regulamente, elaborate de ANIF pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea şi 
reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, intervenţii în situaţii de 
urgenţă, prevenirea şi înlăturarea fenomenelor meteorologice periculoase şi a 
accidentelor la construcţii hidrotehnice, precum şi cu privire la diminuarea sau 
creşterea, după caz, a suprafeţelor deservite de sistemele şi amenajările de 
irigaţii sau desecare şi drenaj şi de combatere a eroziunii solului după aprobarea 
acestora în consiliul de conducere al ANIF; -buget propriu, plan de activitate 
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pentru exerciţiul financiar următor şi Lista de investiţii, elaborate conform 
prevederilor legale în vigoare;  

• elaborează, în colaborare cu ANIF, propuneri de ordine, norme, instrucţiuni şi 
regulamente privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de 
irigaţii și de îmbunătăţiri funciare;  

• colaborează la avizarea din punct de vedere tehnic a proiectelor de acte 
normative elaborate de alte direcţii din minister, sau de alte instituţii publice, 
care au legătură cu sectorul irigații și IF;  

• colaborează cu ANIF, organizațiile de îmbunătățiri funciare (OIF) și federații de 
organizații de îmbunătățiri funciare (FOIF) sau direcții pentru agricultură județene 
(DAJ) în ceea ce privește elaborarea propunerilor acestora de realizare de noi 
amenajări de IF sau de reabilitare şi modernizare a amenajărilor existente 
finanţate din fonduri publice şi/sau private;  

• elaborează, în colaborare cu ANIF, norme pentru atestarea persoanelor fizice şi 
juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri 
funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare şi 
utilizare a instalaţiilor şi echipamentelor specifice acestor activităţi, în domeniul 
agricol;  

• solicită informaţii şi rapoarte din partea ANIF şi/sau după caz OIF, FOIF DA privind 
administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare;  

• prelucrează datele tehnice transmise din teritoriu, privind irigațiile și 
îmbunătăţirile funciare şi face propuneri conform prevederilor legale 

• corelează proiectele de IF cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, 
silvice, de gospodărire a căilor de comunicaţii în acord cu interesele proprietarilor 
de terenuri şi cu documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, şi 
ţinând seama de cerinţele de protecţia mediului;  

• corelează planurile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice 
periculoase şi accidentelor la construcăţii hidrotehnice ale ANIF, cu cele ale 
Administraţiei Naţionale „Apele Române”;  

• participă la activităţi de cooperare tehnico-economică la nivel naţional sau 
internaţional în domeniul irigații, IF, al gospodăririi apelor şi protecţiei mediului;  

• propune conducerii direcţiei spre avizare/completare/modificare sau respingere 
proiectele de constituire a perimetrelor de ameliorare în domeniul agricol şi silvic 
elaborate conform legislaţiei în vigoare;  

• formulează răspunsuri la sesizări, interpelări, îndeplineşte şi alte sarcini care îi 
sunt repartizate de către structurile administrative superioare; 
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• îndeplineşte atribuții de gestionare și implementare a unor măsuri din cadrul PNDR 
finanţate din fonduri europene și de la bugetul de stat, în baza Acordului de 
delegare nr. 79395/159606 din 18.05.2015, încheiat între DGPAS și DGDR – AM 
PNDR; 

• avizează înfiinţarea, dizolvarea, lichidarea şi reorganizarea, precum şi modificarea 
statutului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare (OIF) şi federaţiilor de organizaţii 
de îmbunătăţiri funciare (FOIF). 

 
 
  Serviciul public de gestionare și exploatare a pajiștilor  

Autoritatea competentă centralizează anual suprafeţele din categoria de folosinţă pajişti 
permanente prin intermediul registrului agricol şi actualizează anual baza de date cu 
suprafeţele de pajişti scoase din circuitul agricol şi cu cele recuperate, în vederea 
respectării prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările 
ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013. 
Autoritatea competentă analizează, la solicitarea direcţiilor pentru agricultură judeţene, 
documentaţiile privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a pajiştilor şi emite avizul 
potrivit legislaţiei în vigoare. 
 
De asemenea, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin specialiştii din cadrul 
direcţiilor judeţene pentru agricultură, verifică datele tehnice înscrise în proiectul de 
amenajament pastoral şi întocmesc un registru cu suprafeţele de pajişti pe proprietari, 
pe unităţi administrative-teritoriale şi centralizat pe judeţ. 
 
Consiliile locale au obligaţia să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate 
pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991. 
 
Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, 
respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-
teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor 
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crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, 
încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de 
pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o 
perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. 
 
Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, 
respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-
teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor 
crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, 
încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti 
disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă 
cuprinsă între 7 şi 10 ani. 
 
Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire 
la iniţierea procedurii de concesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, 
în baza hotărârii consiliului local al comunei, oraşului, respectiv al municipiului. 
 
Anual, până la data de 1 martie, primarii comunelor, oraşelor, respectiv ai municipiilor 
verifică respectarea încărcăturii de animale/ha/contract, în corelare cu suprafeţele 
utilizate, şi stabilesc disponibilul de pajişti ce pot face obiectul concesionării/închirierii 
ulterioare. 
 
În vederea reglementării perioadelor şi condiţiilor de păşunat, consiliile locale pot aproba 
regulamentul de păşunat valabil pe întreg teritoriul administrativ al unităţii 
administrativ-teritoriale. 
 
Lucrările de întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către 
crescătorii de animale care le folosesc. 
 
Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate publică sau privată 
a comunelor, oraşelor, respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz. 
 
Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor 
locale, au obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a 
pajiştilor permanente amenajamentul pastoral şi condiţii speciale de îndeplinire a 
contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
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Consiliile locale au obligaţia să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate 
pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, întocmite de 
către specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor judeţene pentru agricultură şi din 
cadrul camerelor agricole judeţene - preluate de către aceste direcții. sau de către 
specialiştii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, după 
caz, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti 
Braşov, potrivit prevederilor Ordonanţe de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991. 
 
 
  Serviciul public de clasificare a fermelor și exploatațiilor agricole  

Deși în lege se prevede că Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 37/2015 
trebuiesc aprobate în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii (art. 5), până la această 
dată acestea nu au fost aprobate de Guvern prin Hotărâre. 
 
Astfel, până la intrarea în vigoare a normelor, atribuțiile în furnizarea serviciului public 
nu sunt clar definite, legea neputând fi aplicată. 
 
 
  Serviciul RICA  (Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole)  

Atributii - Serviciul RICA  (Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole): 
• reprezintă Agenţia de Legătură RICA pentru România şi participă la Comitetele 

comunitare; 
• coordonează şi monitorizează activitatea Direcţiilor pentru agricultură judeţene 

pe sectorul de activitate; 
• întocmeşte documentaţia aferentă achiziţiilor publice din domeniu şi participă la 

comisiile de evaluare ale achiziţiilor desfăşurate conform OUG 34/2006; 
• încheie contracte de colectare date cu birourile private de contabilitate agricolă, 

organizaţii /instituţii implicate în colectarea informaţiilor RICA, în baza fondurilor 
FEGA primite de la CE pentru chestionarele validate; 

• colaborează cu Direcţia Generală Buget Finanţe şi Fonduri Europene din cadrul 
M.A.D.R. la întocmirea şi fundamentarea bugetului anual corespunzător activităţii 
desfăşurate; 
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• elaborează acte normative pentru funcţionarea RICA în România; 
• transpune legislaţia europeană în domeniul de competenţă; 
• elaborează documentele şi manualele necesare completării chestionarului în 

aplicaţia software RICA on-line şi off-line; 
• elaborează manualul de proceduri pentru evaluarea şi validarea chestionarului 

RICA; 
• elaborează procedurile de comunicare şi transmitere a datelor la nivel central şi 

local; 
• elaborează programul de calcul al Unităţii de Dimensiune Economică, clasei de 

dimensiune economică şi tipologiei exploataţiilor agricole participante la RICA; 
• revizuieşte traducerile autorizate din domeniu, din punct de vedere al termenilor 

specifici; 
• colaborează cu INS pentru stabilirea eşantionului reprezentativ de exploataţii 

agricole 
• participante la RICA, calculul coeficienţilor de Standard Output (SO); 
• elaborează planul pentru selectarea exploataţiilor agricole participante la RICA; 
• stabileşte pragul economic pentru participarea exploataţiilor agricole la RICA şi 

modul de codificare a exploataţiilor agricole participante la RICA; 
• asigură instruirea periodică a responsabililor RICA la nivel teritorial precum şi a 

colectorilor de date privaţi; 
• verifică prin deplasări în teritoriu îndeplinirea sarcinilor de către responsabilii RICA 

la nivel teritorial; 
• recepţionează chestionarele exploataţiilor agricole transmise de către 

responsabilii teritoriali RICA şi verifică corectitudinea şi concordanţa datelor; 
• centralizează, testează şi validează chestionarele exploataţiilor agricole 

participante la RICA, prelucrează şi interpretează informaţiile contabile agricole şi 
efectuează analize economice specifice la nivelul exploataţiilor agricole necesare 
în procesul de elaborare şi modificare a PNDR; 

• asigură confidenţialitatea datelor; 
• converteşte în format european toate chestionarele validate şi le transmite CE 

prin sistemul RICA1; 
• corectează erorile, anomaliile şi atenţionările până la aprobarea chestionarelor de 

către CE DG Agri; 
• pune la dispoziţia conducerii ministerului şi a instituţiilor/organizaţiilor interesate 

rezultatele agregate la nivel regional, obţinute ca urmare a prelucrării 
informaţiilor colectate; 
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• furnizează informaţii contabile agricole referitoare la evaluarea veniturilor şi 
activităţilor tehnico-economice a exploataţiilor agricole pentru AM-PNDR în 
vederea obţinerii de informaţii privind tendinţa exploataţiilor prin prisma 
dimensiuni economice şi a structurii; 

• acordă asistenţă de specialitate şi emite puncte de vedere privind încadrarea 
culturilor vegetale şi speciilor de animale în vederea calculului dimensiunii 
economice a fermelor finanţate prin măsurile PNDR; 

• furnizează date tehnice de specialitate şi participă la grupurilor tehnice de lucru 
privind elaborarea/modificarea măsurilor din cadrul PNDR; 

• furnizează ipoteze şi scenarii, în vederea punerii în aplicare a diferitelor 
instrumente şi măsuri de sprijin în perspectiva anului 2020; 

• realizează raportul anual RICA, rapoarte anuale privind situaţia veniturilor şi 
cheltuielilor din fermele din România, în vederea realizării de analize privind 
impactul implementării măsurilor din cadrul PNDR asupra mediului rural, 
rapoarte/analize individuale pentru exploataţiile agricole beneficiare a măsurilor 
din cadrul PNDR în vederea stabilirii impactului finanţării investiţiilor asupra 
creşterii economice în perioada finanţării şi post finanţare şi calculează rezultate 
standard pe baza informaţiilor colectate; 

• realizează expertize tehnice şi participă la misiunile de audit efectuate de 
organisme 

• specializate ale Comisiei UE sau naţionale în domeniul gestionării fondurilor 
europene, în ceeace priveşte încadrarea culturilor vegetale, speciilor de animale şi 
calculul dimensiunii exploataţiilor; 

• colaborează cu: Comisia Europeană – DG pentru Agricultura, Unitatea G3-RICA, 
Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Agenţii de Legătură similare din 
Statele Membre ale UE şi structuri RICA din statele candidate la aderare, Institutul 
Naţional de Statistică, Institutul de Economie Agrară, asociaţiile de fermieri, 
asociaţiile profesionale şi interprofesionale, institute, unităţi de cercetare, 
universităţi, agenţii, centre de economie rurală; 

• realizează expertize tehnice şi participă la elaborarea/actualizarea materialelor 
de informare pentru fermieri (ghiduri, broşuri, pliante etc.) privind modul de 
calcul al dimensiunii economice pentru exploataţiile agricole, însuşirea termenilor 
Marjă Brută Standard – MBS şi Producţie Standard - SO; 

• elaborează poziţia României şi participă la grupurile de lucru organizate la nivel de 
Uniune Europeană în domeniul de activitate; 

• participă, la propunerea conducerii la seminarii, simpozioane, dezbateri, întâlniri, 
mese rotunde, vizite şi schimburi de experienţă în ţară şi în străinătate; 
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• elaborează puncte de vedere şi poziţii la solicitările Parlamentului României şi 
participă la şedinţele Comisiilor de specialitate, pentru dezbaterile privind 
aprobarea unor iniţiative parlamentare, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale 
Guvernului; 

• întocmeşte răspunsuri la reclamaţii, sesizări, petiţii, interpelări, corespondenţă 
curentă, etc.; 

• îndeplineşte şi alte sarcini ce-i revin prin acte normative sau care îi sunt 
repartizate de către structurile administrative superioare. 

 
 
  Serviciul Public de promovare și schimburi cu produse agroalimentare   

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările 
ulterioare, atribuţiile principale ale Agenției sunt următoarele: 

• asigură respectarea reglementărilor comunitare în vigoare privind garanţiile 
pentru buna executare a contractelor pentru punerea în aplicare a programelor de 
promovare, precum şi privind garanţiile aferente solicitărilor de plată a avansului;  

• asigură încheierea cu organizaţiile contractante a contractelor pentru punerea în 
aplicare a programelor selectate de Comisia Europeană, în conformitate cu 
reglementările comunitare;  

• transmite Comisiei Europene copii ale contractelor pentru programele de 
promovare încheiate, precum şi copii ale documentelor doveditoare privind 
constituirea garanţiilor aferente acestor contracte;  

• primeşte, înregistrează şi verifică cererile de plată şi documentele anexate;  
• autorizează plata în urma verificării cererilor de plată şi a documentelor anexate 

sau înştiinţează beneficiarii cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea 
soluţionării acestora;  

• execută plăţile autorizate la termenele şi în condiţiile prevăzute de 
reglementările comunitare şi de legislaţia naţională în vigoare;  

• primeşte, înregistrează, verifică şi avizează rapoartele intermediare, anuale şi 
finale, primite de la organizaţiile contractante;  

• transmite Comisiei Europene rapoartele prevăzute la lit. g), precum şi situaţiile 
privind cheltuielile eligibile aferente realizării acţiunilor de informare şi 
promovare efectuate de organizaţiile contractante şi organismele de punere în 
aplicare, în conformitate cu prevederile contractuale;  
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• verifică prin controale tehnice, contabile şi administrative beneficiarii şi 
organismele de punere în aplicare şi informează Comisia Europeană în cel mai 
scurt timp, cu privire la controalele planificate şi efectuate, precum şi asupra 
rezultatelor obţinute în urma măsurilor de verificare şi control;  

• elaborează manuale de proceduri în vederea implementării corespunzătoare a 
atribuţiilor care îi revin şi care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale;  

• asigură menţinerea unor evidenţe financiare şi contabile privind operaţiunile pe 
care le derulează, în conformitate cu respectarea reglementărilor comunitare şi a 
legislaţiei naţionale în vigoare;  

• îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii. 
 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autorităţilor 
naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea 
fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a 
produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii 
nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură prevede că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
are următoarele atribuţii principale: 

• coordonează şi urmăreşte respectarea şi implementarea politicilor comunitare, a 
dispoziţiilor de reglementare privind programele de informare şi promovare a 
produselor agricole; 

• stabileşte anual, prin bugetul propriu, fondurile nerambursabile destinate 
finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole; 

• asigură gestionarea la nivel naţional a programelor de informare şi promovare a 
produselor agricole, în concordanţă cu principiile unui management financiar 
eficient al fondurilor nerambursabile destinate finanţării acestor programe; 

• elaborează şi actualizează manualul operaţional privind programele de informare 
şi promovare pentru produse agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe;  

• elaborează anual caietele de sarcini privind programele de informare şi promovare 
pentru produse agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe;  

• constituie comisia pentru evaluarea şi selectarea programelor de informare şi 
promovare a produselor agricole şi stabileşte componenţa şi responsabilităţile 
acestei comisii prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; 

• desemnează experţi care compun, alături de reprezentanţi ai Comisiei Europene, 
ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi ai organizaţiilor care au 
propus programele, grupul de monitorizare a punerii în aplicare a programelor 
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selectate;  h) asigură informarea publică privind programele de informare şi 
promovare a produselor agricole; 

• elaborează şi transmite Comisiei Europene, la termenele şi în condiţiile stabilite 
de reglementările comunitare în vigoare, lista programelor preselectate la nivel 
naţional, o copie a acestor programe, precum şi lista privind organismele de 
punere în aplicare selectate, după caz;  

• verifică, aprobă şi comunică Comisiei Europene procedura privind selectarea 
organismului/organismelor de punere în aplicare;  

• notifică organizaţiilor care propun programe decizia Comisiei Europene privind 
aprobarea sau respingerea programelor de informare şi promovare a produselor 
agricole; 

• asigură fluxul financiar al fondurilor nerambursabile destinate cofinanţării şi 
prefinanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole, precum 
şi al contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin Fondul European de 
Garantare Agricolă (FEGA), la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului 
Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţii Europene, precum şi de legislaţia 
naţională în vigoare; 

• stabileşte mijloacele cele mai adecvate privind controlul programelor de 
informare şi promovare a produselor agricole şi informează Comisia Europeană cu 
privire la acestea; 

• asigură prin reprezentanţi împuterniciţi controlul programelor de informare şi 
promovare a produselor agricole, precum şi al materialelor aferente acestor 
programe; 

• asigură colaborarea administrativă cu unul sau mai multe state membre, după caz, 
în scopul coordonării, gestionării, monitorizării şi controlului programului de 
informare şi promovare a produselor agricole;  

• emite ordine şi instrucţiuni prin care se transpun în ordinea juridică internă 
directivele Uniunii Europene, precum şi orice alte norme de implementare a 
regulamentelor, dacă legea nu prevede altfel; 

• îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii. 
 

  Serviciul public irigații 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu 
modificările și completările ulterioare, Agenţia desfăşoară următoarele activităţi: 
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• exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare 
declarate de utilitate publică, cu excepţia amenajărilor sau părţilor de amenajare 
preluate de federaţii, precum şi a amenajărilor cărora li s-a retras recunoaşterea 
de utilitate publică şi în cadrul cărora s-au constituit organizaţii; 

• executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a 
părţilor de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică; 

• scoaterea din funcţiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare sau 
părţi de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică şi 
valorificarea materialelor rezultate, în conformitate cu prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă; 

• redarea în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectării lucrărilor 
de îmbunătăţiri funciare; 

• realizarea de investiţii pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare 
existente şi execuţia de noi amenajări; 

• informarea şi instruirea în domeniul îmbunătăţirilor funciare; 
• realizarea şi asigurarea funcţionării sistemului naţional de supraveghere, evaluare, 

prognoză şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activităţilor de 
îmbunătăţiri funciare; 

• asigurarea alimentării cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte 
agricole şi industriale, prin amenajările de îmbunătăţiri funciare aflate în 
administrarea sa, în condiţiile legii; 

• prestarea de servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţii, federaţii şi alte 
persoane fizice şi juridice; 

• cooperarea internaţională, în limitele împuternicirii acordate de minister; 
• desfăşurarea altor activităţi de interes public prevăzute de prezenta ordonanţă de 

urgenţă. 
• pune în funcţiune staţiile de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru 

prevenirea inundării localităţilor, terenurilor agricole, a infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor la construcţiile 
hidrotehnice;  

• desfăşoară activităţi de furnizare a energiei electrice în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare.  
 

Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. l), precum şi costurile maxime generate de aceste 
activităţi se stabilesc de o comisie formată din reprezentanţii prefecturii, ai 
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, ai Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare 



 
 

 

1028 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

şi ai Ministerului Finanţelor Publice. Costurile maxime generate de activităţile de la alin. 
(1) lit. l), precum şi sursa de finanţare a acestora se aprobă prin ordin comun al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului afacerilor interne şi al 
ministrului finanţelor publice.  
 
Agenţia aplică principiile realizării obiectivelor îmbunătăţirilor funciare stabilite de lege, 
gestionează eficient resursele proprii şi pe cele date în administrarea sa, prin 
valorificarea optimă a acestora, şi, totodată, asigură integritatea şi funcţionarea durabilă 
a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa şi contractează cu terţi 
furnizori achiziţia de bunuri şi servicii, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile 
publice de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1). 
 
Conform art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri 
de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările și completările 
ulterioare, Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii: 

• întocmeşte şi pune în aplicare planurile anuale de exploatare, întreţinere şi 
reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate 
publică; 

• face propuneri Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu privire la bugetul 
propriu şi planul de activitate pentru exerciţiul financiar următor; 

• inventariază anual amenajările de irigaţii, cu evidenţierea distinctă a celor 
funcţionale; 

• elaborează tarife pentru servicii de îmbunătăţiri funciare; 
• elaborează studii, proiecte, programe de cercetare şi propuneri anuale pentru 

investiţii în reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente sau 
execută noi amenajări şi supraveghează realizarea acestor lucrări de investiţii, 
precum şi propuneri de elemente de strategie şi politici sectoriale; 

• urmăreşte impactul asupra mediului înconjurător al activităţilor de îmbunătăţiri 
funciare şi ia măsuri de diminuare sau corective în conformitate cu legislaţia 
protecţiei mediului; 

• asigură paza şi protecţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul 
amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe care le administrează, exploatează, 
întreţine şi repară; 

• urmăreşte permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare 
aflate în administrare; 

• desfăşoară acţiuni de prevenire şi protecţie a amenajărilor de îmbunătăţiri 
funciare aflate în administrarea sa faţă de acţiunea factorilor de risc şi a 
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calamităţilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor 
la construcţiile hidrotehnice; 

• pregăteşte şi pune în aplicare planurile de acţiune în cazuri de urgenţă; 
• emite avize tehnice pentru instalaţiile care se amplasează şi construcţiile care se 

execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din administrarea sa; 
• elaborează şi finanţează planul propriu de cercetare, proiectare şi informatică; 
• coordonează şi îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate al exploatării, 

întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, efectuat de 
filialele teritoriale;  

• avizează documentaţiile tehnice, contractează şi finanţează lucrările de 
investiţii contractate cu terţi furnizori şi verifică derularea şi recepţionarea 
lucrărilor, potrivit legii; 

• elaborează studiile privind necesarul forţei de muncă pe structuri de personal, 
pregătirea şi perfecţionarea întregului personal, selectarea şi promovarea 
acestuia în cadrul unităţilor din subordine; 

• organizează şi aprobă planul de audit public intern, organizează controlul 
financiar preventiv şi evidenţa angajamentelor conform legii, efectuează analize 
economice şi tehnice asupra organizării şi desfăşurării activităţilor; 

• organizează şi participă la activităţi de cooperare tehnico-economică 
internaţională în domeniul îmbunătăţirilor funciare, al gospodăririi apelor şi 
protecţiei mediului; 

• verifică şi dispune măsuri privind organizarea propriei contabilităţi potrivit legii; 
• organizează şi desfăşoară acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor 

meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum 
şi pentru constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, mijloace de 
intervenţie şi avertizare, mijloace fixe şi echipamente de protecţie, siguranţă şi 
cazarmament, care se realizează conform normativelor în vigoare. 

• efectuează probele tehnologice ale instalaţiilor şi agregatelor de pompare şi 
verifică capacitatea de transport a canalelor la începerea sezonului de irigaţii.  

• efectuează activităţi de furnizare a energiei electrice către clienţi, precum şi 
alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în administrarea 
furnizorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

• în calitate de lider de asociere, Agenţia poate reprezenta organizaţiile şi 
federaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, membre ale Ligii utilizatorilor de 
apă, la procedura de achiziţie publică a energiei electrice necesară, 
tranzacţionată pe piaţa liberă.  
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În cuprinsul art. 74 din Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, În sectorul îmbunătăţirilor funciare ministerul 
are următoarele atribuţii:  

• asigură corelarea activităţilor şi programelor sale privind sectorul îmbunătăţirilor 
funciare cu planurile, politicile, programele şi activităţile altor ministere şi 
instituţii publice; 

• propune şi înfiinţează comitete tehnice consultative şi poate propune acordarea 
de facilităţi organizaţiilor neguvernamentale de utilitate publică, care promovează 
sau elaborează programe şi proiecte în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi în alte 
domenii conexe; 

• elaborează şi emite ordine şi regulamente privind exploatarea, întreţinerea şi 
reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi cu privire la 
diminuarea suprafeţei deservite de sistemele şi amenajările de irigaţii sau 
desecare şi drenaj şi de lucrările de apărare împotriva inundaţiilor şi de combatere 
a eroziunii solului; 

• atestă persoanele fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura 
activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi 
servicii şi/sau de fabricare şi utilizare a instalaţiilor şi echipamentelor specifice 
acestor activităţi, potrivit normelor metodologice care se aprobă prin ordin al 
ministrului; 

• asigură, prin experţi şi specialişti atestaţi potrivit legii, evaluarea stării de 
siguranţă în exploatare şi controlul respectării standardelor de siguranţă a 
amenajărilor de îmbunătăţiri funciare; 

• emite norme şi standarde tehnice privind prevenirea şi reducerea poluării şi 
utilizarea raţională a apei în cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare; 

• organizează şi asigură funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, 
prognoză şi avertizare privind efectele ecologice şi economice ale amenajărilor de 
îmbunătăţiri funciare ca parte componentă a sistemului naţional de monitorizare 
integrată de fond şi de impact, pentru toţi factorii de mediu; 

• solicită informaţii şi rapoarte de activitate de la Agenţie;  
• aplică măsurile prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. b) şi c) prin Agenţia Domeniilor 

Statului, iar cele prevăzute la lit. a), d) şi e) şi la art. 39 alin. (3) prin Agenţie. 
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  Serviciul public de reglementar şi control în domeniul sanitar-veterinar şi 
 pentru siguranţa alimentelor (de apărare a sănătăţii animalelor, protecţia 
 animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa 
 alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea 
 furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea 
 animalelor) 

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Autoritatea exercită 
urmatoarele functii:  

• de reglementare, prin care se asigură, in conformitate cu strategia adoptata, 
realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementarilor specifice activitatilor din 
domeniul sanitarveterinar si al sigurantei alimentelor, cu respectarea legislatiei 
nationale si europene;  

• de control, prin care se dispune si se asigură supravegherea si controlul aplicarii si 
respectarii reglementarilor in domeniul sau de activitate;  

• de strategie, prin care se elaborează, in conformitate cu politica Guvernului si cu 
tendintele pe plan international, strategia in domeniul sau de activitate, 
evaluarea, analiza, managementul si comunicarea riscului in domeniul sau de 
activitate, precum si proiecte de cercetare la nivel național si european cu 
referire la domeniul sau de activitate;  

• de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigură coordonarea si 
gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil in domeniul sanitar-
veterinar si al sigurantei alimentelor;  

• de reprezentare, prin care se asigură, in numele statului sau al Guvernului 
României, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate.  

 
În exercitarea functiilor sale Autoritatea are urmatoarele atributii principale: 

A. In domeniul sanitar-veterinar:  
• organizează activitatile sanitar-veterinare publice pe intregul teritoriu al tarii, 

dupa o conceptie unitara in domeniul sau de activitate;  
• conduce serviciile sanitar-veterinare de stat si stabilește necesitatile de finanțare 

a acestora;  
• elaborează norme sanitar-veterinare, aprobate prin ordin al presedintelui 

Autoritatii, pentru domeniul sau de activitate, unice si obligatorii pentru toate 
persoanele fizice si juridice;  

• stabilește responsabilitatile medicilor veterinari pentru domeniul sau de 
activitate;  
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• stabilește drepturile si obligatiile medicilor veterinari oficiali;  
• stabilește drepturile si obligatiile medicilor veterinari de libera practica 

imputerniciti pentru efectuarea unor activitati sanitar-veterinare publice;  
• elaborează si avizeaza conventii, parteneriate, protocoale si acordurile 

interguvernamentale si cu autoritățle centrale similare din alte state privind 
colaborarea in domeniul sanitarveterinar, cu respectarea legislatiei europene si 
nationale;  

• coopereaza si raspunde impreuna cu autoritățle administratiei publice centrale de 
organizarea si aplicarea masurilor necesare pentru prevenirea si combaterea 
bolilor animalelor si a celor comune omului si animalelor, precum si pentru 
siguranta alimentelor;  

• organizează, coordonează, gestioneaza si controlează activitatea privind 
identificarea si inregistrarea animalelor si a exploatatiilor, precum si radierea 
acestora din evidentele veterinare, conform cu realitatea din teren, prin directiile 
sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului 
Bucuresti si medicii veterinari de libera practica imputerniciti pentru efectuarea 
acestei activitati;  

• organizează, coordonează, gestioneaza si controlează activitatea de comert, 
import, export, tranzit si inspectie la frontiera, precum si comertul 
intracomunitar;  

• organizează si asigură functionarea sistemului informatic sanitar-veterinar național 
si conectarea acestuia la sistemul informatic veterinar comunitar;  

• elaborează regulamentul de organizare si functionare si stabilește atributiile si 
responsabilitatile unitatilor din subordine;  

• organizează, conform legii, prin directiile sanitarveterinare si pentru siguranta 
alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, activitatile sanitar-veterinare 
publice de interes national, care controlează si raspund de efectuarea acestora de 
catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti;  

• organizează activitatile sanitar-veterinare publice de interes la nivel national, prin 
incheierea de acorduri-cadru, conform legislatiei privind achizitiile publice, sau 
prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a 
municipiului Bucuresti, dupa caz, stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii;  

• stabilește cerintele sanitar-veterinare pentru: anuntarea, declararea, notificarea 
internă și internațională a oricarei suspiciuni de boala sau imbolnavire; 
producerea, comercializarea, detinerea si utilizarea substantelor tireostatice, 
hormonale, beta-agoniste ori a altor substante similare, pentru administrare la 
animale producatoare de hrana; supravegherea si monitorizarea unor substante si 
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a reziduurilor la animale vii, produse si subproduse destinate consumului uman; 
supravegherea, prevenirea si controlul zoonozelor; producerea, testarea, 
autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comertul intracomunitar, tranzitul 
si exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri si de hrana concentrata 
pentru animale de companie; inspectii si controale sanitar-veterinare; organizarea 
si functionarea posturilor de inspectie la frontiera, precum si procedurile de 
efectuare a acestor inspectii si controale; producerea, testarea, autorizarea, 
depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul 
si comertul intracomunitar cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, 
aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte 
materii si produse utilizate in furajarea si nutritia animalelor; producerea, 
testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, 
importul, tranzitul, exportul si comertul intracomunitar cu produse medicinale 
veterinare, precum si pentru alte activitati specifice domeniului sanitar-veterinar;  

• stabilește politicile in domeniul bunăstarii animalelor, la ferma, in timpul 
transportului si la sacrificare sau ucidere;  

• face analize de risc epidemiologic si geoepidemiologic;  
• face studii de epidemiologie generala si epidemiologie descriptiva si biostatistica;  
• face studii de epidemiosupraveghere si supraveghere transfrontaliera;  
• face analize economico-veterinare prin evaluari micro- si macroeconomice;  
• participă la crearea si functionarea sistemului de notificare si inregistrare a bolilor 

la animale;  
• creează si asigură functionarea sistemului de clasificare si certificare a statusului 

de sanatate a animalelor;  
• elaborează politicile de lupta in cazul aparitiei de boli majore la animale;  
• elaborează concepte cu care sa poata lucra in caz de necesitate;  
• elaborează si reactualizeaza planurile de contingenta in domeniul sanitar-

veterinar;  
• elaborează manualele operationale de aplicare a planurilor de contingenta in 

domeniul sanitar-veterinar;  
• stabilește o retea de contact pentru facilitarea alertei in teritoriu in caz de criză;  
• solicita, atunci cand este cazul, activarea Centrului Național de Combatere a 

Bolilor, pentru organizarea actiunilor de interventie pentru combaterea 
epidemiilor in randul animalelor, si coordonează activitatea grupurilor de lucru;  

• notifica organismelor internationale cu responsabilitati in domeniu, respectiv 
Directia Generala Sanatate si Protectia Consumatorilor din cadrul Comisiei 
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Europene, denumita in continuare DG SANCO, si Organizatia Mondiala pentru 
Sanatatea Animala, suspiciunile si confirmarile cazurilor de boli infectioase cu 
mare difuzibilitate la animale;  

• activeaza centrele de criză create la nivel local, conform prevederilor legale;  
• controlează functionalitatea centrelor de criză in cazul epidemiilor in randul 

animalelor, prin includerea de personal suplimentar in caz de necesitate;  
• contribuie efectiv la combaterea epidemiilor in randul animalelor, conform 

normelor Uniunii Europene si conform masurilor stipulate in manualul operational;  
• colaborează cu structurile subordonate in ceea ce priveste planificarea masurilor 

de combatere a epidemiilor in randul animalelor;  
• stabilește mijloacele necesare combaterii epidemiei si actualizeaza planurile 

organizationale si programele de desfasurare a activitatilor pentru centrele de 
criză;  

• stabilește conditiile sanitare veterinare de comert intracomunitar, import, export 
si tranzit pentru animale vii, ovule, embrioni, sperma, hrana pentru animale;  

• stabilește politicile in domeniul bolilor care pot afecta animalele vii;  
• coopereaza pe plan internațional cu toate organizatiile implicate in domeniul 

sanatatii animalelor si in alte domenii conexe pentru a pastra Romania in circuitul 
politicilor europene si internationale specifice;  

• elaborează programele nationale in domeniul sanitarveterinar;  
• controlează aplicarea normelor sanitare veterinare;  
• coordonează si organizează in numele Autoritatii activitatea de formare, instruire 

si perfectionare a personalului implicat in domeniul sanitar-veterinar;  
• Promovează si coordonează activitatea de instruire si perfectionare a personalului 

in domeniul sanitar-veterinar prin efectuarea de cursuri postuniversitare in 
domeniul sau de activitate, in cadrul universitatilor acreditate in acest sens de 
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii pe baza de protocol sau parteneriat 
incheiat cu institutiile de invatamant superior acreditate in domeniul sanitar-
veterinar;  

• organizează activitati specifice de audit in scopul realizarii prevederilor 
regulamentelor europene;  

• indeplinește orice alte atributii stabilite prin acte normative in domeniul sanitar-
veterinar.  

 
B. In domeniul sigurantei alimentelor:  

• elaborează si implementeaza strategia si legislatia privind siguranta alimentelor;  
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• elaborează norme pentru siguranta alimentelor, aprobate prin ordin al 
presedintelui Autoritatii, iar daca este cazul, impreuna cu autoritățle competente, 
aprobate prin ordine comune;  

• promovează si coordonează elaborarea metodologiilor unitare de evaluare a 
riscului in domeniul sigurantei alimentelor;  

• realizează evaluarea riscului si stabilește masurile ce se impun atunci cand apare o 
problema majora ce poate periclita sanatatea oamenilor;  

• coordonează activitatile de elaborare a codurilor de buna practica si alte 
asemenea activitati;  

• coordonează metodologic activitatea de supraveghere si control privind siguranta 
alimentelor, de la producerea materiilor prime pana la consumatorul final;  

• asigură coordonarea elaborarii si implementarii politicilor guvernamentale in 
domeniul sigurantei alimentelor si al biotehnologiei;  

• coordonează identificarea specialistilor in vederea participării la activitatile Codex 
Alimentarius, precum si la activitatile organismelor si organizatiilor nationale si 
internationale in domeniul specific de activitate; 

• coordonează identificarea specialistilor in vederea participării la actiunile 
organismelor si organizatiilor nationale si internationale in domeniul 
standardizarii, sigurantei si calitatii alimentelor;  

• coordonează activitatea de control in domeniul sigurantei si calitatii alimentelor, 
dupa modelul existent in tarile din Uniunea Europeana;  

• coordonează metodologic activitatea de control, testare si expertizare a 
alimentelor, de la producerea materiilor prime pana la distribuirea catre 
consumator;  

• realizează si valorifica bazele de date proprii prin colectarea, clasificarea, 
corelarea, actualizarea permanenta, arhivarea si diseminarea informațiilor privind 
monitorizarea inregistrarilor, avizarilor si a autorizarilor privind siguranta 
alimentelor, acordate de autoritățle publice cu atributii in acest domeniu, 
monitorizarea rezultatelor actiunilor de supraveghere si control privind siguranta 
alimentelor, precum si a cadrului legislativ in domeniu, datele statistice si datele 
privind procesul de cercetare-dezvoltare;  

• coordonează activitatea de formare, instruire si perfectionare a personalului 
implicat in domeniul sigurantei alimentelor;  

• acorda avize stiintifice si asistenta tehnica in domeniul specific de activitate;  
• reprezintă punctul național de contact si coordonatorul la nivel național al 

Sistemului rapid de alerta pentru alimente si furaje SRAAF;  
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• organizează un punct permanent de contact pe baza unui tel verde, telefon de 
urgenta de la care orice persoana fizica sau juridica poate obtine informatii 
obiective si la care aceasta poate prezenta contestatii in domeniul sigurantei 
alimentelor;  

• asigură supravegherea si controlul privind respectarea conditiilor generale din 
domeniul alimentar, prin punerea in practica a unor masuri specifice care sa 
conduca la diminuarea incidentei si la eliminarea bolilor transmisibile de la 
animale la om;  

• supravegheaza si monitorizeaza, din punctul de vedere al sigurantei alimentelor, 
operatorii economici care isi desfasoara activitatea in domeniul industriei 
agroalimentare;  

• participă la activitatea de standardizare, gradare si clasificare a produselor 
agroalimentare, impreuna cu celelalte institutii abilitate;  

• punctul de contact si tine permanent legatura cu autoritățle pentru siguranta 
alimentelor, constituite la nivel național si international;  

• elaborează si promoveazăacte normative in domeniul sanitar-veterinar si al 
sigurantei alimentelor si participă la promovarea reglementarilor in domeniul 
calitatii alimentelor;  

• elaborează programe nationale in domeniul sigurantei alimentelor, impreuna cu 
celelalte institutii abilitate;  

• promovează si coordonează activitatea de instruire si perfectionare a personalului 
in domeniul sigurantei alimentelor prin efectuarea de cursuri postuniversitare in 
domeniul sau de activitate, in cadrul universitatilor acreditate in acest sens de 
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii pe baza de protocol sau parteneriat 
incheiat cu institutiile de invatamant superior acreditate in domeniul sigurantei 
alimentelor;  

• elaborează si avizează conventii, parteneriate, protocoale si acorduri 
interguvernamentale si cu autoritățle centrale similare din alte state privind 
colaborarea in domeniul sigurantei alimentelor, cu respectarea legislatiei 
europene si nationale;  

• organizează, coordonează, gestioneaza si controlează activitatea de comert 
intracomunitar, import, export, tranzit si inspectie la frontiera in domeniul 
sigurantei alimentelor;  

• elaborează regulamentul de organizare si functionare si stabilește atributiile si 
responsabilitatile unitatilor din subordine in domeniul sigurantei alimentelor;  
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• participă la elaborarea strategiilor nationale si internationale in domeniul 
terorismului si bioterorismului alimentar;  

• coopereaza si raspunde impreuna cu autoritățle administratiei publice centrale de 
organizarea si aplicarea masurilor necesare pentru siguranta alimentelor;  

• elaborează si reactualizeaza planurile de contingenta in domeniul sigurantei 
alimentelor;  

• notifica organismele internationale WHO, EFSA, DG SANCO, FAO cu responsabilitati 
in domeniul sigurantei alimentelor;  

• coopereaza pe plan internațional cu toate organizatiile implicate in domeniul 
sigurantei alimentelor si in alte domenii conexe pentru a pastra Romania in 
circuitul politicilor europene si internationale specifice; 

• verifică aplicarea la nivel național si teritorial a normelor privind siguranta 
alimentelor;  

• asigură controlul oficial la operatorii care produc, proceseaza, transporta si 
comercializează alimente;  

• organizează activitati specifice de audit in scopul realizarii si implementarii 
prevederilor regulamentelor europene;  

• coordonează elaborarea Planului național unic de control integrat pentru Romania 
PNUCI si Raportul anual referitor la PNUCI;  

• indeplineste orice alte atributii in domeniul sigurantei alimentelor, precum si in 
domeniul reglementarii alimentatiei si biotehnologiei stabilite prin legislatia in 
vigoare nationala si europeana. 

 
 
  Serviciul public de exploatare, întreținere și reparații a amenajărilor de 

 îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică 

Atribuțiile Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, potrivit art. 5 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, sunt următoarele:  

• întocmeşte şi pune în aplicare planurile anuale de exploatare, întreţinere şi 
reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică; 

• face propuneri Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu privire la bugetul 
propriu şi planul de activitate pentru exerciţiul financiar următor; 

• inventariază anual amenajările de irigaţii, cu evidenţierea distinctă a celor 
funcţionale; 

• elaborează tarife pentru servicii de îmbunătăţiri funciare; 
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• elaborează studii, proiecte, programe de cercetare şi propuneri anuale pentru 
investiţii în reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente sau 
execută noi amenajări şi supraveghează realizarea acestor lucrări de investiţii, 
precum şi propuneri de elemente de strategie şi politici sectoriale; 

• urmăreşte impactul asupra mediului înconjurător al activităţilor de îmbunătăţiri 
funciare şi ia măsuri de diminuare sau corective în conformitate cu legislaţia 
protecţiei mediului; 

• asigură paza şi protecţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul 
amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe care le administrează, exploatează, 
întreţine şi repară; 

• urmăreşte permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare 
aflate în administrare; 

• desfăşoară acţiuni de prevenire şi protecţie a amenajărilor de îmbunătăţiri 
funciare aflate în administrarea sa faţă de acţiunea factorilor de risc şi a 
calamităţilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la 
construcţiile hidrotehnice; 

• pregăteşte şi pune în aplicare planurile de acţiune în cazuri de urgenţă; 
• emite avize tehnice pentru instalaţiile care se amplasează şi construcţiile care se 

execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din administrarea sa; 
• elaborează şi finanţează planul propriu de cercetare, proiectare şi informatică; 
• coordonează şi îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate al exploatării, 

întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, efectuat de 
filialele teritoriale;  

• avizează documentaţiile tehnice, contractează şi finanţează lucrările de investiţii 
contractate cu terţi furnizori şi verifică derularea şi recepţionarea lucrărilor, 
potrivit legii; 

• elaborează studiile privind necesarul forţei de muncă pe structuri de personal, 
pregătirea şi perfecţionarea întregului personal, selectarea şi promovarea acestuia 
în cadrul unităţilor din subordine; 

• organizează şi aprobă planul de audit public intern, organizează controlul financiar 
preventiv şi evidenţa angajamentelor conform legii, efectuează analize economice 
şi tehnice asupra organizării şi desfăşurării activităţilor; 

• organizează şi participă la activităţi de cooperare tehnico-economică 
internaţională în domeniul îmbunătăţirilor funciare, al gospodăririi apelor şi 
protecţiei mediului; 

• verifică şi dispune măsuri privind organizarea propriei contabilităţi potrivit legii; 
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• organizează şi desfăşoară acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor 
meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum 
şi pentru constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, mijloace de 
intervenţie şi avertizare, mijloace fixe şi echipamente de protecţie, siguranţă şi 
cazarmament, care se realizează conform normativelor în vigoare; 

• efectuează probele tehnologice ale instalaţiilor şi agregatelor de pompare şi 
verifică capacitatea de transport a canalelor la începerea sezonului de irigaţii; 

• efectuează activităţi de furnizare a energiei electrice către clienţi, precum şi 
alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în administrarea 
furnizorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

• în calitate de lider de asociere, Agenţia poate reprezenta organizaţiile şi 
federaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, membre ale Ligii utilizatorilor de 
apă, la procedura de achiziţie publică a energiei electrice necesară, 
tranzacţionată pe piaţa liberă. 

 
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 138/2004 a 
îmbunătățirilor funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
structura tarifelor de livrare a apei pentru irigaţii în contractele multianuale şi sezoniere, 
modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa 
beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor 
multianuale se stabilesc prin normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor 
pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale. 
 
Beneficiarii pot reînnoi contractul multianual, cu condiţia notificării Agenţiei până la 
data de 30 septembrie a anului în care contractul expiră.  
 
Elementele de calcul ale tarifului de livrare a apei pentru irigaţii se calculează pe 
unitatea de volum de apă livrată de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigaţii şi 
se aprobă prin ordin al ministrului.  
 
Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul apei, costurile de transport al 
apei de la sursă sau de la priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, prin 
intermediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, 
aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare. Costurile de 
transport includ cheltuielile cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei. Tariful 
de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile de întreţinere şi reparaţii, care se 
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acoperă din bugetul propriu al Agenţiei. Sumele încasate din tariful de livrare a apei 
pentru irigaţii şi rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor.  
Tariful de livrare a apei pentru irigaţii din orezării se calculează conform prevederilor 
aliniatului anterior, la care se adaugă costurile de evacuare a apei din orezărie. 
 
Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigaţii aflată în administrarea Agenţiei 
poate încheia cu aceasta contracte multianuale/sezoniere, în condiţiile legii.  
Agenţia suportă din bugetul propriu costurile aferente exploatării, întreţinerii şi reparării 
amenajărilor de îmbunătăţiri funciare. 
 
Până la aplicarea abonamentului de irigaţii şi desecare, Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare percepe tarife pentru desecare, la solicitarea beneficiarilor.  
 
Prin hotărâre a Guvernului se stabileşte termenul de punere în aplicare a abonamentului 
de irigaţii şi desecare prevăzut la aliniatul anterior. 
 
Răspunderea pentru coordonarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare revine Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau oricărei alte autorităţi publice centrale căreia i se 
atribuie răspunderea pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare. 
 
Ministerul efectuează planificarea şi elaborează politici pentru sectorul îmbunătăţirilor 
funciare, elaborează şi actualizează periodic strategia naţională pentru sectorul 
îmbunătăţirilor funciare, ce va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.  
În sectorul îmbunătăţirilor funciare ministerul are următoarele atribuţii: 

• asigură corelarea activităţilor şi programelor sale privind sectorul îmbunătăţirilor 
funciare cu planurile, politicile, programele şi activităţile altor ministere şi 
instituţii publice; 

• propune şi înfiinţează comitete tehnice consultative şi poate propune acordarea 
de facilităţi organizaţiilor neguvernamentale de utilitate publică, care promovează 
sau elaborează programe şi proiecte în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi în alte 
domenii conexe; 

• elaborează şi emite ordine şi regulamente privind exploatarea, întreţinerea şi 
reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi cu privire la 
diminuarea suprafeţei deservite de sistemele şi amenajările de irigaţii sau 
desecare şi drenaj şi de lucrările de apărare împotriva inundaţiilor şi de combatere 
a eroziunii solului; 
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• atestă persoanele fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura 
activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi 
servicii şi/sau de fabricare şi utilizare a instalaţiilor şi echipamentelor specifice 
acestor activităţi, potrivit normelor metodologice care se aprobă prin ordin al 
ministrului; 

• asigură, prin experţi şi specialişti atestaţi potrivit legii, evaluarea stării de 
siguranţă în exploatare şi controlul respectării standardelor de siguranţă a 
amenajărilor de îmbunătăţiri funciare; 

• emite norme şi standarde tehnice privind prevenirea şi reducerea poluării şi 
utilizarea raţională a apei în cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare; 

• organizează şi asigură funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, 
prognoză şi avertizare privind efectele ecologice şi economice ale amenajărilor de 
îmbunătăţiri funciare ca parte componentă a sistemului naţional de monitorizare 
integrată de fond şi de impact, pentru toţi factorii de mediu; 

• solicită informaţii şi rapoarte de activitate de la Agenţie; 
• aplică măsurile prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. b) şi c) prin Agenţia Domeniilor 

Statului, iar cele prevăzute la lit. a), d) şi e) şi la art. 39 alin. (3) prin Agenţie. 
 
 
  Serviciul public de control și certificare a calității semințelor și materialului 

 săditor, testarea și înregistrarea soiurilor de plante 

Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, 
comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea 
soiurilor de plante, republicată, prevede la art. 20: controlul, certificarea identităţii şi 
testarea calităţii seminţelor, înregistrarea, supravegherea, monitorizarea şi autorizarea 
operatorilor economici în toate etapele producerii, prelucrării şi comercializării se fac de 
către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin I.N.C.S. (Inspecţia Naţională pentru 
Calitatea Seminţelor, ), prin Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a 
materialului săditor, denumite în continuare I.T.C.S.M.S., şi Laboratorul Central pentru 
Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, denumit în continuare L.C.C.S.M.S., în 
conformitate cu regulile, normele tehnice şi reglementările comunitare şi internaţionale 
în vigoare. 
 
Astfel, se înfiinţează Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului 
Săditor prin reorganizarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor. În 
termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii 
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şi Dezvoltării Rurale va supune Guvernului spre adoptare reorganizarea şi funcţionarea 
Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor. 
 
I.T.C.S.M.S. şi L.C.C.S.M.S. funcţionează ca instituţii publice cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii acordate de la bugetul de stat. 
 
Eliberarea certificatelor internaţionale pentru seminţele din speciile de plante agricole şi 
horticole se efectuează de către L.C.C.S.M.S. Bucureşti, care este laborator oficial, 
precum şi de alte laboratoare ale companiilor de seminţe acreditate I.S.T.A. 
 
I.T.C.S.M.S. şi L.C.C.S.M.S. răspund pentru documentele oficiale pe care le emit. 
Documentele oficiale privind certificarea calităţii seminţelor, cuprinse în legislaţia în 
vigoare, pot fi emise doar de laboratoarele autorizate, în conformitate cu procedurile 
stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 
 
I.N.C.S., în calitate de autoritate oficială naţională desemnată, are următoarele 
atribuţii: 

• instruieşte, atestă, înregistrează, eliberează şi retrage autorizaţiile de funcţionare 
pentru operatorii economici care efectuează operaţiuni de producere, prelucrare 
şi/sau comercializare a seminţelor, după caz, cu respectarea prevederilor art. 4-6, 
prin autorităţile oficiale teritoriale; 

• elaborează şi propune spre aprobare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
proiecte de acte normative privind calitatea seminţelor şi a soiurilor; 

• organizează, coordonează şi controlează activitatea I.T.C.S.M.S. şi a L.C.C.S.M.S.; 
• elaborează şi supune spre aprobare reguli, norme şi metodologii de înregistrare, 

producere, control, certificare, autorizare şi comercializare, potrivit 
reglementărilor comunitare şi internaţionale în domeniul seminţelor la care 
România este parte, înregistrează solicitările anuale ale operatorilor economici de 
multiplicare şi certificare a seminţelor şi urmăreşte aplicarea acestora; 

• asigură şi exercită controlul, în scopul menţinerii calităţii seminţelor, la toate 
categoriile, în precontrol şi postcontrol, prin scheme şi tehnici ştiinţifice 
adecvate; 

• asigură legătura cu structurile de specialitate din cadrul Uniunii Europene şi al 
altor organizaţii internaţionale specializate în domeniul seminţelor şi soiurilor şi 
reprezintă România în relaţiile cu acestea; 
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• autorizează persoanele fizice sau juridice care întrunesc condiţiile stabilite prin 
ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru a efectua inspecţii în 
câmp, a preleva eşantioane de seminţe, precum şi laboratoarele care testează 
calitatea seminţelor, emit documente şi efectuează alte activităţi specifice sub 
supravegherea sa; 

• poate retrage autorizarea, anula documentele emise sau măsurile luate de către 
persoanele fizice ori juridice autorizate, dacă se constată că au fost încălcate 
obligaţiile ce le revin potrivit normelor şi controlului de autorizare; 

• asigură instruirea şi atestarea personalului oficial de specialitate, precum şi a 
personalului operatorilor economici autorizaţi pentru activităţi specifice; 

• monitorizează activităţile desfăşurate de operatorii economici, prin autorităţile 
oficiale teritoriale, în scopul verificării îndeplinirii continue a cerinţelor prevăzute 
la art. 5; 

• rezolvă litigii de specialitate în domeniul său de activitate. 
 
Pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, autorizării, supravegherii, 
monitorizării testelor de calitate a seminţelor şi a altor servicii prestate, solicitantul va 
plăti contravaloarea prestaţiilor odată cu admiterea cererii, conform tarifelor stabilite 
prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Sumele rezultate se constituie 
ca venituri proprii ale I.T.C.S.M.S. şi L.C.C.S.M.S.  
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură cadrul organizatoric pentru testarea şi 
înregistrarea soiurilor în Registrul soiurilor şi în Catalogul oficial, precum şi în Registrul 
naţional al brevetelor pentru soiuri. 
 
Testarea soiurilor şi înregistrarea acestora în Catalogul oficial, în vederea cultivării şi 
comercializării, acordarea brevetelor în vederea protecţiei juridice a noilor soiuri, în 
condiţiile Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată, cu 
modificările ulterioare, se fac de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea 
Soiurilor, autoritate naţională oficială desemnată, instituţie publică în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu regulile şi reglementările 
internaţionale în vigoare. 
 
Înregistrarea unui soi în Registrul soiurilor şi publicarea lui în Catalogul oficial se fac prin 
ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, după ce s-a stabilit, în urma 
examinării tehnice efectuate de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea 
Soiurilor, că îndeplineşte condiţiile de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate şi că 
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pentru soiurile din speciile stabilite de reglementările comunitare soiul posedă valoare 
agronomică şi/sau de utilizare. 
 
La înregistrarea în Registrul soiurilor, fiecare soi trebuie să fie individualizat printr-o 
denumire acceptată, care să facă posibilă identificarea sa, în conformitate cu 
procedurile Uniunii Europene. 
 
Înscrierea soiurilor pentru examinare se face pe baza unei cereri a amelioratorului sau a 
reprezentantului acestuia, împuternicit în scris, însoţită de chestionarul tehnic U.P.O.V., 
C.P.V.O. sau de ghidul naţional şi de asigurare a cantităţilor de seminţe necesare 
examinării. 
Pentru un soi local, dintr-o regiune bine determinată, sau dacă amelioratorul nu mai 
există, înregistrarea ori prelungirea acesteia se poate face din oficiu de către Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea 
Soiurilor, care stabileşte şi menţinătorul soiului respectiv, în conformitate cu 
reglementările Uniunii Europene. 
 
Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare 
I.S.T.I.S., funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de 
stat. 
 
I.S.T.I.S. are următoarele atribuţii: 

• elaborează metodologia de examinare tehnică şi de prezentare a noilor soiuri, în 
vederea înregistrării în Registrul soiurilor şi a publicării în Catalogul oficial şi în 
Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri, ţinând seama de reglementările 
interne şi internaţionale în vigoare; 

• examinează soiurile pentru care se cere înregistrarea şi/sau protecţia prin 
efectuarea testelor de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate, precum şi, în 
funcţie de specie, a testelor privind determinarea valorii agronomice şi de 
utilizare; 

• elaborează metodologia privind protecţia noilor soiuri de plante; 
• efectuează verificarea anuală a purităţii varietale a soiurilor multiplicate, dispusă 

de autoritatea oficială de control şi certificare; 
• previne înstrăinarea materialului biologic aflat în examinare şi asigură 

confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la cererea amelioratorului; 
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• asigură depozitarea probelor de seminţe şi material săditor de referinţă din 
soiurile înregistrate; 

• elaborează la cerere liste ale soiurilor recomandate; 
• este depozitarul Registrului soiurilor, editează şi publică anual Catalogul oficial, 

Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri; 
• administrează colecţiile de referinţă la speciile pentru care se efectuează testul 

de distinctivitate, conformitate, stabilitate (D.U.S.); 
• organizează şi testează soiurile pentru care se cere înregistrarea, în propriile 

centre de testare a soiurilor, denumite în continuare C.T.S., în instituţii similare 
din alte state membre ale Uniunii Europene sau pentru unele activităţi sub 
supravegherea sa; 

• examinează, la cerere, soiurile înregistrate din punct de vedere agronomic în 
vederea înscrierii acestora în listele soiurilor recomandate; 

• asigură legătura cu organismele şi organizaţiile internaţionale în domeniul testării, 
înregistrării soiurilor, precum şi protecţia soiurilor; 

• cooperează cu instituţiile similare din statele membre ale Uniunii Europene 
referitoare la problematica înregistrării soiurilor şi încheie contracte bilaterale cu 
statele membre ale Uniunii Europene şi ţări terţe în domeniul de activitate; 

• efectuează activitatea de testare a rezistenţei la erbicide şi la atacul dăunătorilor 
pentru soiurile care au indusă această rezistenţă, pentru care solicitantul va plăti 
tarifele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; 

• participă la proiecte de cercetare din planul naţional de cercetare în colaborare 
cu alte unităţi de cercetare agricolă sau de învăţământ, precum şi la proiecte 
internaţionale de cercetare. 

 
I.S.T.I.S. are în subordine C.T.S.-uri, subunităţile fără personalitate juridică, amplasate 
în diferite condiţii ecologice ale ţării care formează reţeaua oficială de testare a 
soiurilor. 
 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a I.S.T.I.S. se aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale. 
 
Protecţia soiurilor de plante este asigurată de către I.S.T.I.S., începând cu data de 1 iulie 
2011, potrivit Legii nr. 255/1998, republicată, cu modificările ulterioare. 
 
I.S.T.I.S. este desemnat ca instituţie de depozit al materialului reproductibil pentru 
soiurile înregistrate în Registrul soiurilor. 
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I.S.T.I.S. este împuternicit să efectueze examinările şi verificările pentru controlul 
menţinerii purităţii varietale a soiurilor înregistrate în Registrul soiurilor şi publicate în 
Catalogul oficial. 
 
 
  Serviciul public de dezvoltare durabilă a legumiculturii 

Ordinul nr. 420/2008 privind stabilirea atribuţiilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul 
Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor, prevede la art. 1: Inspecţia 
de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor, 
denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., este responsabilă pentru coordonarea şi 
efectuarea controlului de conformitate cu standardele de calitate ale legumelor şi 
fructelor proaspete şi asigurarea contactelor cu Comisia Europeană. 
 
Controlul de conformitate cu standardele de calitate se efectuează în toate stadiile de 
comercializare a legumelor şi fructelor proaspete, conform prevederilor art. 2 din 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.182/2007 de stabilire a unor norme specifice cu 
privire la sectorul fructelor şi legumelor. 
 
Principalele atribuţii ale I.S.C.T.P.V.L.F. sunt următoarele: 

• întocmirea şi întreţinerea bazei de date a comercianţilor din sectorul legume şi 
fructe proaspete; 

• efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la 
legumele şi fructele proaspete, pe piaţa internă; 

• efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la 
legumele şi fructele proaspete, la export; 

• efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la 
legumele şi fructele proaspete, la import; 

• monitorizarea loturilor de legume şi fructe proaspete importate din ţări terţe 
agreate; 

• efectuarea controlului la loturile de legume şi fructe proaspete destinate 
transformării industriale; 

• verificarea respectării tehnologiilor de producţie pentru legume şi fructe; 
• efectuarea controlului de conformitate la loturile de legume şi fructe ce 

urmează procedura de retragere de pe piaţă. 
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Potrivit Ordinului nr. 591/2006 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de stat 
pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, în vederea 
executării controalelor de conformitate pentru fructe şi legume proaspete, autoritatea 
competentă a statului este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale desemnează ca autoritate responsabilă de 
coordonarea activităţii privind controlul de conformitate pentru legumele şi fructele 
proaspete şi de asigurare a contractelor cu celelalte organisme similare ale Comunităţii 
Europene Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea 
legumelor şi fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F. 
 
Se aprobă structura organizatorică şi funcţionarea I.S.C.T.P.V.L.F., astfel: 
a) la nivel central funcţionează I.S.C.T.P.V.L.F. ca autoritate de coordonare, cu un 
număr de 3 posturi, la Direcţia generală control, antifraudă și inspecţii din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
b) la nivel teritorial, în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, funcţionează I.S.C.T.P.V.L.F. prin organismele de control, cu 
un număr de 82 de posturi, la nivelul întregii ţării. 
 
Atribuţiile specifice I.S.C.T.P.V.L.F. ca autoritate de coordonare sunt următoarele: 

• elaborează proiecte de acte normative privind activitatea I.S.C.T.P.V.L.F. şi 
asigură implementarea şi controlul modului de aplicare a acestora; 

• stabileşte programul de activitate al inspectorilor din cadrul organismelor de 
control judeţene; 

• organizează programe de instruire şi/sau de informare a inspectorilor din cadrul 
organismelor de control judeţene; 

• creează, gestionează, actualizează şi asigură consolidarea bazei de date 
centrale a operatorilor din sectorul de legume şi fructe proaspete; 

• întocmeşte şi pune în aplicare un plan de monitorizare şi control al operatorilor 
din sectorul fructe şi legume, pe baza analizei de risc; 

• asigură contactele cu celelalte organisme similare ale Comunităţii Europene, cu 
Comisia Europeană; 

• asigură participarea permanentă la activităţile Regimului pentru Aplicarea 
Normelor Internaţionale la Fructe şi Legume, sub directa coordonare a 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltre Economică (OECD). 
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Atribuţiile principale ale organismelor de control judeţene sunt: 
• verifică, prin sondaj, respectarea conformităţii cu standardele de 

comercializare a fructelor şi legumelor proaspete pe întreaga filieră de produs; 
• eliberează certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industrială 

pentru fructele şi legumele proaspete provenite din import sau destinate 
exportului; 

• verifică documentaţia şi facturile pentru loturile de legume şi fructe care se 
supun standardelor de calitate pe filiera de comercializare; 

• verifică, prin sondaj, modul de realizare a autocontrolului privind respectarea 
standardelor de comercializare a operatorilor care au dotarea şi structura 
organizatorică necesare; 

• întocmeşte baza de date a operatorilor din sectorul de fructe şi legume şi 
asigură reactualizarea acesteia; 

• asigură controlul de conformitate cu standardele de comercializare a fructelor 
şi legumelor proaspete care urmează procedura de retragere de la 
comercializare; 

• aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 
 

  Serviciul public de autorizare a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de 
 struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine 
 controlată(D.O.C.), vinuri cu indicaţie geografică (I.G.) şi vinuri varietale şi 
 de certificare a vinurilor cu D.O.C., I.G. şi varietale 

În conformitate cu prevederile art. 56 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, O.N.V.P.V. îndeplineşte următoarele 
atribuţii: 

• gestionează, la nivel naţional, S.I.N.V.V., instrument de bază pentru punerea în 
aplicare a măsurilor de sprijin în sectorul vitivinicol, care cuprinde R.P.V., 
declaraţiile obligatorii şi industriile vitivinicole şi coordonează activitatea 
consilierilor R.P.V., în scopul actualizării datelor cuprinse în S.I.N.V.V.; 

• gestionează Registrul electronic naţional al denumirilor de origine controlată, 
controlează, înregistrează şi asigură protecţia D.O.C. şi a menţiunilor tradiţionale 
pentru produsele vitivinicole la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene şi a 
I.G. la nivelul Uniunii Europene; 
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• gestionează şi acordă dreptul de plantare a viţei-de-vie din rezerva naţională de 
drepturi, precum şi dreptul de plantare nouă, pe suprafeţe mai mari de 0,1 ha, 
pentru persoane fizice sau operatori economici; 

• coordonează, tehnic şi metodologic, actualizarea datelor din banca de date 
analitice a României, ca parte integrantă a cazierului viticol al Uniunii Europene; 

• avizează şi înaintează spre aprobare, prin ordin al Autorităţii, D.O.C. şi cu I.G. 
corespunzătoare caietelor de sarcini pentru producerea vinurilor cu D.O.C. şi I.G. 
întocmite de asociaţiile profesionale de producători, pentru fiecare D.O.C. şi I.G., 
din arealele viticole delimitate cu D.O.C. şi I.G.; 

• verifică conformitatea cu caietele de sarcini şi efectuează controlul în vederea 
autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu 
D.O.C. şi/sau producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu I.G. şi 
autorizării ca producători de vinuri cu D.O.C./I.G., precum şi a plantaţiilor pentru 
vinuri varietale; 

• eliberează certificatele de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile 
cu D.O.C. şi vinurile cu I.G.; 

• acordă certificări pentru cantităţile de vin varietal; 
• elaborează şi gestionează procedura preliminară de înregistrare a cererilor de 

protecţie a noilor D.O.C. la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene şi a I.G. la 
nivelul Uniunii Europene, procedura de modificare a condiţiilor specifice ale 
produsului obţinut într-o D.O.C. şi I.G. la nivel naţional; 

• controlează calitatea vinurilor apte de a deveni vinuri cu D.O.C. şi cu I.G., din 
punct de vedere organoleptic şi fizico- chimic, pentru atestarea dreptului de 
comercializare în cadrul comisiilor constituite din reprezentanţi ai O.N.V.P.V., ai 
asociaţiei degustătorilor autorizaţi şi ai asociaţiei profesionale de producători, din 
aria geografică vizată; 

• suspendă sau anulează certificatul de atestare a dreptului de comercializare 
pentru vinurile cu D.O.C., I.G., varietale, în cazul în care se constată 
nerespectarea condiţiilor iniţiale de acordare, şi sesizează inspectorii cu atribuţii 
de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol; 

• controlează modul de aplicare şi respectare a prevederilor din caietele de sarcini; 
• iniţiază şi propune spre aprobare proiecte de acte normative sau administrative cu 

caracter normativ pentru sectorul vitivinicol, ţinând seama de cerinţele dezvoltării 
viticulturii şi vinificaţiei, de reglementările Uniunii Europene şi de recomandările 
O.I.V., cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole; 
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• colaborează cu instituţiile centrale şi teritoriale din subordinea Autorităţii, în 
vederea stabilirii şi realizării obiectivelor de dezvoltare a sectorului vitivinicol 
românesc, şi sprijină organizarea de manifestări naţionale şi internaţionale cu 
caracter vitivinicol, cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole; 

• colaborează cu unităţile de cercetare în realizarea programelor sectoriale de 
cercetare ştiinţifică şi aplicativă în domeniul vitivinicol, cu consultarea Consiliului 
Regiunilor Viticole; 

• desfăşoară împreună cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură acţiuni în 
vederea implementării şi derulării măsurilor de sprijin financiar specific sectorului 
vitivinicol din fonduri acordate din bugetul naţional şi al Uniunii Europene, cu 
consultarea Consiliului Regiunilor Viticole; 

• asigură legătura României cu O.I.V., cu Direcţia Generală de Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene, precum şi cu alte organisme internaţionale 
similare, cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole; 

• delimitează arealele viticole pentru producerea vinurilor cu D.O.C. şi I.G. cu 
asociaţiile profesionale de producători din arealul D.O.C. sau I.G. la care se face 
referire, cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole. 

 
De asemenea, potrivit art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu 
modificările și completările ulterioare (actualizată), O.N.V.P.V. îndeplineşte 
următoarele atribuţii: 

• gestionează Registrul plantaţiilor viticole la nivel naţional, declaraţiile obligatorii, 
Registrul industriilor vitivinicole şi coordonează activitatea consilierilor Registrului 
plantaţiilor viticole din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, în scopul actualizării datelor cuprinse în 
Sistemul informatic naţional al viei şi vinului; 

• gestionează, controlează, înregistrează şi asigură protecţia denumirilor de origine, 
indicaţiilor geografice şi menţiunilor tradiţionale pentru produsele vitivinicole; 

• efectuează comunicări către Comisia Europeană în ceea ce priveşte potenţialul de 
producţie şi sistemul de declaraţii obligatorii, în termenele prevăzute de 
regulamentele europene în vigoare; 

• acordă dreptul de plantare a viţei-de-vie din rezerva naţională şi rezerva regională 
de drepturi, pe suprafeţe mai mari de 0,1 ha, pentru persoane fizice sau operatori 
economici; 
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• coordonează tehnic şi metodologic derularea acţiunilor referitoare la crearea 
cazierului vinicol şi constituirea băncii de date analitice şi stochează rezultatele 
obţinute; 

• verifică şi avizează caietele de sarcini pentru producerea vinurilor cu denumire de 
origine controlată şi indicaţie geografică întocmite de organizaţiile/asociaţiile de 
producători din arealele cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică; 

• autorizează producătorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de 
origine controlată şi/sau producătorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu 
indicaţie geografică, la solicitarea acestora; 

• autorizează producătorii de vinuri cu denumire de origine controlată şi/sau vinuri 
cu indicaţie geografică, la solicitarea acestora; 

• eliberează certificatele de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile 
cu denumire de origine controlată şi vinurile cu indicaţie geografică, care atestă 
dreptul de utilizare a denumirii de origine, respectiv a indicaţiei geografice, la 
solicitarea producătorilor; 

• elaborează şi gestionează procedura preliminară de înregistrare a cererilor de 
protecţie a noilor denumiri de origine, respectiv indicaţii geografice şi/sau de 
modificare a condiţiilor specifice ale produsului obţinut într-o denumire de origine 
controlată sau o indicaţie geografică, la nivel naţional; 

• transmite Comisiei Europene: 
- informaţiile şi documentele privind suprafeţele plantate cu viţă-de-vie, fără 

drept de plantare după 1 ianuarie 2007; 
- informaţiile şi documentele privind suprafeţele regularizate în conformitate 

cu lit. a), taxele prevăzute şi valoarea medie a drepturilor de plantare 
judeţene; 

- documentul unic şi specificaţiile produsului pentru care se solicită protecţia 
în vederea examinării şi publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

- cererea pentru aprobarea ridicării gradului alcoolic al vinurilor prin 
utilizarea zaharozei în anii cu condiţii climatice extrem de nefavorabile; 

- l) controlează calitatea vinurilor apte de a deveni vinuri cu denumire de 
origine controlată şi cu indicaţie geografică, din punct de vedere 
organoleptic şi fizico-chimic, pentru atestarea dreptului de comercializare 
în cadrul comisiilor constituite din reprezentanţi ai O.N.V.P.V., ai Asociaţiei 
Degustătorilor Autorizaţi din România şi ai asociaţiei/organizaţiei de 
producători din arealul vizat; 

• suspendă sau anulează certificatul de atestare a dreptului de comercializare 
pentru vinurile cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică, în cazul 
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în care se constată nerespectarea de către producători a prevederilor din caietele 
de sarcini privind producerea şi comercializarea acestora, şi sesizează I.S.C.T.V., 
în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege; 

• verifică modul în care operatorii economici înregistrează în evidenţă mişcarea 
stocurilor de vinuri cu denumire de origine controlată şi/sau cu indicaţie 
geografică pentru care s-au acordat certificate de atestare a dreptului de 
comercializare; 

• înaintează spre aprobare, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale, caietele de sarcini întocmite de către organizaţiile/asociaţiile 
de producători reprezentative pentru fiecare denumire de origine şi indicaţie 
geografică, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 
aprilie 2008, înglobat în Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 
2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei 
organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la 
anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 154 din 17 iunie 2009, art. 118 lit. b şi c; în situaţia 
în care nu sunt constituite organizaţiile/asociaţiile respective, caietele de sarcini 
sunt întocmite şi înaintate spre aprobare de către organizaţia interprofesională de 
profil recunoscută administrativ; 

• controlează modul de aplicare şi respectare a prevederilor din caietele de sarcini 
pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată şi a vinurilor cu 
indicaţie geografică din punctul de vedere al plantaţiilor, producţiei, depozitării şi 
comercializării; 

• verifică prin sondaj respectarea prevederilor legale privind denumirile de origine 
controlată şi indicaţiile geografice de către producători şi sesizează I.S.C.T.V. 
situaţiile neconforme, în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege; 

• stabileşte anual randamentul la hectar pe regiuni viticole, necesar pentru 
decontarea primei de defrişare aferente suprafeţelor care nu fac obiectul 
depunerii declaraţiilor obligatorii de recoltă şi producţie; 

• elaborează şi propune spre aprobare proiecte de acte normative sau 
administrative cu caracter normativ pentru sectorul vitivinicol, ţinând seama de 
cerinţele dezvoltării viticulturii şi vinificaţiei, de reglementările Uniunii Europene 
şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului; 

• întocmeşte studii şi analize în domeniul viticulturii şi vinificaţiei privind practicile 
şi tratamentele în producerea strugurilor şi vinurilor; 

• întocmeşte studii de cercetare în vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a 
sectorului vitivinicol; 
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• colaborează cu instituţiile centrale şi teritoriale din subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A. D.R., în vederea 
stabilirii şi realizării obiectivelor de dezvoltare a sectorului vitivinicol românesc; 

• participă la fundamentarea şi implementarea proiectelor de asistenţă tehnică şi de 
investiţii în domeniul vitivinicol; 

• colaborează cu unităţile de cercetare în realizarea programelor sectoriale de 
cercetare ştiinţifică şi aplicativă în domeniul vitivinicol; 

• colaborează cu alte direcţii de specialitate din cadrul M.A. D.R., instituţiile 
descentralizate din teritoriu, organizaţiile/asociaţiile de producători, precum şi cu 
organizaţia naţională interprofesională recunoscută administrativ; 

• colaborează cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea 
implementării şi derulării măsurilor de sprijin financiar specific sectorului 
vitivinicol din fonduri naţionale şi comunitare; 

• asigură legătura României cu Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului, denumită 
în continuare O.I.V., cu Biroul Vie-Vin al Direcţiei generale de agricultură şi 
dezvoltare rurală a Comisiei Europene, precum şi cu alte organisme internaţionale 
similare; 

• desemnează reprezentanţii României ce vor participa la manifestările 
internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific desfăşurate sub egida O.I.V.; 

• avizează, iniţiază şi sprijină organizarea de manifestări naţionale şi internaţionale 
cu caracter vitivinicol: congrese, simpozioane, consfătuiri, concursuri etc.; 

• îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative. 
 
 
  Serviciul public de organizare a pieței plantelor ornamentale și a produselor 

 din floricultură 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 255/2004 privind organizarea 
controlului în sectorul plantelor ornamentale şi florilor, controlul calităţii plantelor 
ornamentale şi produselor din floricultură comercializate pe piaţa internă este realizat 
de inspectorii din cadrul inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi 
valorificarea legumelor şi fructelor, care au competenţe şi în acest sens. Inspectorii sunt 
dotaţi cu aparatura necesară pentru exercitarea atribuţiilor de control în conformitate cu 
normele de calitate pentru plante ornamentale şi produse din floricultură şi folosesc 
ecusonul şi ştampila prezentate în anexă. 
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Atribuţiile inspectorilor pentru controlul plantelor ornamentale şi florilor: 
• verificarea produselor în vederea conformităţii cu normele de calitate, calibrare, 

marcare şi ambalare prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor 
şi mediului nr. 520/2003, în baza documentelor care însoţesc produsele. Sunt 
supuse controlului produsele din producţia internă şi produsele din import; 

• întocmirea băncilor de date ale operatorilor din sectorul plante ornamentale şi 
floricultură; 

• verificarea autorizaţiei de funcţionare şi acreditarea, în condiţiile legii, a 
producătorilor şi comercianţilor de plante ornamentale şi produse din floricultură. 

 
Potrivit Ordinului nr. 591/2006 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de stat 
pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, în vederea 
executării controalelor de conformitate pentru fructe şi legume proaspete și având în 
vedere prevederile art. 42 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art. 16 din Legea nr. 312/2003 privind 
producerea şi valorificarea legumelor de câmp, republicată, Autoritatea competentă a 
statului este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale desemnează ca autoritate responsabilă de 
coordonarea activităţii privind controlul de conformitate pentru legumele şi fructele 
proaspete şi de asigurare a contractelor cu celelalte organisme similare ale Comunităţii 
Europene Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea 
legumelor şi fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F.  
 
Atribuţiile specifice I.S.C.T.P.V.L.F. ca autoritate de coordonare sunt următoarele:  

• elaborează proiecte de acte normative privind activitatea I.S.C.T.P.V.L.F. şi 
asigură implementarea şi controlul modului de aplicare a acestora;  

• stabileşte programul de activitate al inspectorilor din cadrul organismelor de 
control judeţene;  

• organizează programe de instruire şi/sau de informare a inspectorilor din cadrul 
organismelor de control judeţene;  

• creează, gestionează, actualizează şi asigură consolidarea bazei de date centrale 
a operatorilor din sectorul de legume şi fructe proaspete;  

• întocmeşte şi pune în aplicare un plan de monitorizare şi control al operatorilor 
din sectorul fructe şi legume, pe baza analizei de risc;  

• asigură contactele cu celelalte organisme similare ale Comunităţii Europene, cu 
Comisia Europeană;  
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• asigură participarea permanentă la activităţile Regimului pentru Aplicarea 
Normelor Internaţionale la Fructe şi Legume, sub directa coordonare a 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).  

 
Atribuţiile principale ale organismelor de control judeţene sunt:  

• verifică, prin sondaj, respectarea conformităţii cu standardele de comercializare 
a fructelor şi legumelor proaspete pe întreaga filieră de produs;  

• eliberează certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industrială 
pentru fructele şi legumele proaspete provenite din import sau destinate 
exportului;  

• verifică documentaţia şi facturile pentru loturile de legume şi fructe care se 
supun standardelor de calitate pe filiera de comercializare;  

• verifică, prin sondaj, modul de realizare a autocontrolului privind respectarea 
standardelor de comercializare a operatorilor care au dotarea şi structura 
organizatorică necesare;  

• întocmeşte baza de date a operatorilor din sectorul de fructe şi legume şi asigură 
reactualizarea acesteia;  

• asigură controlul de conformitate cu standardele de comercializare a fructelor şi 
legumelor proaspete care urmează procedura de retragere de la comercializare;  

• aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.  
 
La nivel teritorial, în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi 
a municipiului Bucureşti, funcţionează I.S.C.T.P.V.L.F. prin organismele de control, cu un 
număr de 82 de posturi, la nivelul întregii ţări. 
 
Autoritea responsabilă cu coordonarea activităţii privind controlul de conformitate cu 
standardele de calitate este  Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi 
Valorificarea Legumelor şi Fructelor (I.S.C.T.P.V.L.F.). 
 
I.S.C.T.P.V.L.F. este un compartiment distinct în cadrul Serviciului Inspecții, Verificare și 
Control Tehnic a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. ISCTPVLF este organizată 
şi funcţionează prin: 

• Autoritatea de coordonare - la nivelul ministerului; 
• Organismele de control - la nivelui direcţiilor pentru agricultură judeţene. 

 
Autoritatea de coordonare are următoarele atribuţii: 

• coordonează  activităţile de control de conformitate; 
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• realizează planul de activitate pentru organismele de control judeţene, în 
conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare  şi ale legislaţiei naţionale, 
în toate fazele comercializării; 

• elaborează şi asigură  transmiterea instrucţiunilor referitoare la modul de 
efectuare a controlului de conformitate, organismelor de control judeţene, pentru 
a asigura uniformitatea şi  eficacitatea controalelor la nivel naţional; 

• monitorizează, prin intermediul programelor informatice, neconformităţile 
semnalate în timpul controlului; 

• asigură comunicarea cu celelalte organisme similare ale statelor membre UE. 
 
Organismele de control au următoarele atribuţii: 

• verifică, prin sondaj, respectarea conformităţii cu standardele de comercializare a 
fructelor şi legumelor proaspete pe întreaga filieră de produs; 

• eliberează certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industrială, 
pentru fructele şi legumele proaspete provenite din import sau destinate 
exportului; 

• verifică documentaţia şi facturile pentru loturile de legume şi fructe  care se 
supun standardelor de calitate  pe filiera de comercializare; 

• verifică prin sondaj  modul de realizare a autocontrolului, privind respectarea 
standardelor de comercializare a operatorilor care au dotarea şi structura 
organizatorică necesară; 

• întocmeşte baza de date a operatorilor din sectorul de fructe – legume şi asigură 
reactualizarea acesteia; 

• asigură controlul de conformitate cu standardele de comercializare a fructelor şi 
legumelor proaspete, care urmează procedura de retragere de la comercializare. 

 
 
  Serviciul public de control a producătorilor agricoli persoane fizice 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și 
completările ulterioare, atestatul de producător se eliberează de către primari în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ emis de către una 
dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, 
constituite conform legii şi organizate la nivel local/zonal/judeţean/regional/naţional, 
care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi care nominalizează cel puţin un reprezentant în acest scop, sau 
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de către entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii, 
în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sau de către consiliul 
judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. 
 
Modelul atestatului de producător, al registrului pentru evidenţa atestatelor de 
producător, regimul de completare şi utilizare al acestuia, precum şi procedurile şi 
condiţiile specifice anulării atestatului se aprobă prin ordin comun al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei 
publice și fondurilor europene în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
 
Costurile generate de tipărire a atestatului de producător din sectorul agricol se suportă 
de către consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, iar sumele 
cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor din sumele achitate de 
solicitanţi pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative, la propunerea autorităţilor executive. 
 
Formularul atestatului de producător are regim special, este prevăzut cu elemente de 
siguranţă şi se tipăreşte în condiţiile legii de către Imprimeria Naţională, la solicitarea 
consiliilor judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 
 
Preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti 
transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lista centralizatoare a structurilor 
asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, înregistrate în scopurile 
prevăzute la art. 3 alin. (4) şi (5), întocmită pe baza listelor comunicate de primari de 
comune, municipii, oraşe, sectoare, după caz. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
asigură accesul la informaţia publică, prin afişarea, pe site-ul oficial, a listelor. 
 
Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor 
agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane 
fizice care deţin atestat de producător se realizează în baza carnetului de comercializare 
a produselor din sectorul agricol. 
 
Formularul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol are regim 
special, este prevăzut cu elemente de siguranţă şi se tipăreşte, în condiţiile legii, de 
către Imprimeria Naţională, la solicitarea consiliilor judeţene/Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, care le distribuie primarilor, la solicitarea acestora. 
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Costurile generate de tipărire a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul 
agricol se suportă din bugetele locale ale judeţelor sau, după caz, din bugetul local al 
municipiului Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija 
primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti 
din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor executive. 
Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se eliberează la cerere 
solicitantului de către primarul pe a cărui rază de competenţă se află 
terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate 
comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea 
existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenţei 
produsului/produselor supuse comercializării. 
 
Autorităţile administraţiei publice locale ţin evidenţa carnetelor de comercializare a 
produselor din sectorul agricol printr-un registru special deschis în acest sens şi condus, 
de regulă, de persoanele cărora le revine sarcina completării şi ţinerii la zi a registrului 
agricol. 
 
Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se utilizează exclusiv pentru 
produse vegetale, produse zootehnice, precum şi pentru produse apicole. 
 
Prima filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care conţine 
datele privind identitatea producătorului agricol ca titular şi, după caz, a soţului/soţiei, 
rudelor/afinilor de gradul I, informaţiile privind suprafeţele cultivate şi structurile 
corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, viţă-
de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de 
animale, care să reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite de 
art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi producţiile estimate a fi destinate comercializării, 
este semnată de primar şi rămâne nedetaşabilă la carnet. 
 
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a comunica organelor fiscale din 
subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, trimestrial, informaţii cu privire 
la beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum şi datele cuprinse în acestea, 
potrivit art. 8 alin. (6). 
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Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 16 din lege se 
realizează de persoanele împuternicite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi 
de agenţii şi ofiţerii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, de către poliţia locală şi de 
către persoanele împuternicite de primar. 
 
 
  Serviciul public de organizare a pieței plantelor medicinale, aromatice și a 

 produselor stupului 

Ordinul nr. 1946/2014 pentru aprobarea Procedurii privind modul de realizare a 
notificării produselor finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale 
stupului care se notifică de către operatorii din domeniu şi se încadrează ca suplimente 
alimentare, produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele cosmetice. 
 
Procedura privind modul de realizare a notificării produselor finite pe bază de plante 
medicinale, aromatice şi produse ale stupului care se notifică de către operatorii din 
domeniu şi se încadrează ca suplimente alimentare, produse de uz intern sau extern, 
exclusiv produsele cosmetice din 17.12.2014. 
 
I. Scopul procedurii 
1. Procedura privind modul de realizare a notificării are drept scop organizarea 
activităţilor Serviciului Naţional pentru Plante Medicinale, Aromatice şi Produse ale 
Stupului, denumit în continuare SNPMAPS, în ceea de priveşte evaluarea dosarelor de 
notificare depuse de operatorii din domeniu şi avizarea produselor finite încadrate ca 
suplimente alimentare sau ca produse de uz extern în vederea comercializării. 
2. Procedura privind modul de realizare a notificării stabileşte regulile generale privind 
etapele referitoare la analiza, metodele, tehnicile de lucru utilizate şi condiţiile în care 
un produs finit pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului, încadrat 
ca supliment alimentar sau ca produs de uz extern, poate obţine din partea SNPMAPS 
dreptul de comercializare pe piaţa din România. 
3. Notificarea are ca scop informarea autorităţilor asupra intenţiei de introducere pe 
piaţă a suplimentelor alimentare sau a produselor de uz extern şi furnizarea informaţiilor 
clare şi concludente privind identificarea, calitatea, siguranţa pentru sănătatea umană şi 
efectele declarate ale produsului finit a cărui comercializare este vizată. 
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II. Domeniul de aplicare şi cadrul legislativ 
Procedura privind modul de realizare a notificării se aplică tuturor produselor încadrate 
ca suplimente alimentare (produse de uz intern - anexa nr. I) sau produse de uz extern 
(anexa nr. II) pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului înaintea 
introducerii lor pe piaţă, pentru comercializare. 
 
Procedura privind modul de realizare a notificării constă într-o succesiune de operaţii 
efectuate în cadrul Compartimentului de notificare al SNPMAPS, care au drept rezultat 
final eliberarea avizului/certificatului de notificare ca document obligatoriu pentru 
punerea pe piaţă a produselor încadrate în categoria suplimentelor alimentare sau a 
produselor de uz extern.  
 
Activitatea de notificare implică analizarea documentelor dosarului de notificare depus 
de către operator în vederea verificării: 

a) conformităţii acestora cu legislaţia comunitară şi naţională aplicabilă; 
b) concordanţei dintre documente şi mostra de produs; 
c) acurateţei textelor propuse pentru prezentarea şi promovarea produselor 

(etichetă, prospect, materiale publicitare). 
 
Fiecărui dosar de notificare i se alocă un număr unic, cu următoarele menţiuni: 

a)  în cazul produselor de uz extern, numărul unic este precedat de seria EX; 
b) în cazul suplimentelor alimentare care fac obiectul Ordinului ministrului 

agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi 
vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi, 
un numărul unic precedat de seria AA (dacă certificatul de notificare este 
eliberat de SNPMAPS), AB (dacă certificatul de notificare este eliberat de Centrul 
Regional de Sănătate Publică Timişoara), AC (dacă certificatul de notificare este 
eliberat de Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj) şi AD (dacă certificatul de 
notificare este eliberat de Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi); 

c) în cazul suplimentelor alimentare care fac obiectul Ordinului ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 
244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor 
medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub 
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formă de suplimente alimentare predozate, se alocă un număr unic, neprecedat 
de serie, iar avizul de notificare este eliberat de către SNPMAPS. 

 
Informaţiile care figurează în dosarul de notificare au caracter confidenţial şi sunt 
accesibile doar SNPMAPS şi operatorului. Dosarul de notificare poate fi consultat şi de 
către organele abilitate de control, la solicitarea motivată şi legală a acestora. 
 
Evaluarea dosarului de notificare: 
1. Evaluarea propriu-zisă a dosarului presupune verificarea complexă a produsului, prin 
studierea documentelor referitoare la acesta (valabilitatea documentelor, existenţa şi 
corectitudinea informaţiilor, asumarea responsabilităţii operatorului prin semnătură şi 
ştampilă, concordanţa dintre documente, acurateţea privind informaţiile, formularea 
textelor de pe etichetă şi materialele de prezentare şi promovare a produselor). 
2. Evaluarea dosarului de notificare se realizează într-un interval de maximum 10 zile 
calendaristice pentru suplimentele alimentare care fac obiectul Ordinului ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006, 
respectiv 30 de zile calendaristice pentru produsele de uz extern şi suplimentele 
alimentare care fac obiectul Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării 
rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005. Termenul curge din momentul în care 
operatorul a achitat taxa de analizare a dosarului de notificare. 
 
Întocmirea adresei constatatoare şi remiterea acesteia operatorului: 
1. Observaţiile rezultate în urma evaluării dosarului de notificare, precum şi eventualele 
propuneri/recomandări de corectare a modului de redactare se fac prin adresă, 
înregistrată în Registrul de corespondenţă al SNPMAPS, care este transmisă operatorului 
personal sau prin poştă electronică. 
2. În cazul nesoluţionării observaţiilor din adresa transmisă într-o perioadă de 6 luni de la 
depunerea dosarului de notificare, acesta se clasează. Numărul unic alocat dosarului de 
notificare clasat este publicat pe site-ul www.bioresurse.ro la rubrica Lista dosarelor de 
notificare clasate. 
 
Reevaluarea dosarelor de notificare: 
1. Reevaluarea dosarelor de notificare constă în verificarea modului de îndeplinire a 
propunerilor/recomandărilor din adresa trimisă în urma analizei iniţiale a dosarului de 
notificare. În cazul îndeplinirii parţiale sau necorespunzătoare a acestora, se redactează 
o nouă adresă, care urmează acelaşi circuit. Termenul de eliberare a 
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avizului/certificatului de notificare se prelungeşte până la completarea integrală a 
dosarului, dar nu mai mult de 6 luni de la înregistrarea dosarului de notificare. 
2. În situaţia în care operatorul solicită notificarea ulterioară a produselor ale căror 
dosare au fost clasate, procedura privind modul de realizare a notificării va fi reluată 
integral, operatorul având obligaţia de a plăti din nou taxa de evaluare a dosarului de 
notificare. 
 
Fac excepţie situaţiile în care întârzierea se datorează unor cauze neimputabile 
operatorului care a depus dosarul de notificare şi pentru care operatorul prezintă 
documente doveditoare în acest sens. 
 
Arbitrarea problemelor ştiinţifice şi tehnice apărute în cadrul activităţii de notificare: 
1. Dosarele de notificare care, în urma evaluării de către SNPMAPS, sunt identificate cu 
probleme tehnice sau ştiinţifice pentru care este necesară arbitrarea din partea 
Comitetului vor fi înaintate către acesta, însoţite de o Fişă sintetică în care sunt 
prezentate pe scurt şi argumentate situaţia şi motivul pentru care nu a fost eliberat 
avizul/certificatul de notificare. 
2. Concluziile şi recomandările Comitetului sunt comunicate SNPMAPS în maximum 60 de 
zile de la depunerea cererii de arbitrare, iar SNPMAPS le pune în aplicare şi informează, 
la rândul său, operatorul asupra modului în care a fost soluţionată cererea sa de 
notificare. 
 
Redactarea avizului/certificatului de notificare: 
1. Redactarea avizului/certificatului de notificare constă în înscrierea, pe suport hârtie, 
a elementelor esenţiale care caracterizează produsul. Varianta electronică a 
documentului este păstrată în baza de date a SNPMAPS. 
2. Fiecare aviz/certificat de notificare se redactează în două exemplare, ambele cu 
valoare de original. Elementele de identificare sunt prevăzute în anexele nr. I.2 şi I.3 
pentru suplimentele alimentare, respectiv anexa nr. II.2 pentru produsele de uz extern. 
3. Avizul/Certificatul de notificare se redactează pe o singură faţă a colii de hârtie, prin 
adaptarea fontului sau a mărimii literelor. În mod cu totul excepţional, în cazul unor 
formule supradimensionate sau al unor produse care se prezintă sub formă de 
pachete/kituri, se poate redacta şi pe ambele feţe, cu indicarea numărului paginii şi a 
numărului total de pagini ale documentului. 
4. Avizul/Certificatul de notificare se semnează de persoana care a întocmit documentul, 
de şeful Compartimentului de notificări şi de şeful SNPMAPS. Ca elemente suplimentare 
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de siguranţă, avizul/certificatul de notificare va conţine ştampila SNPMAPS şi elementul 
de securitate, respectiv timbrul sec cu sigla SNPMAPS. 
 
Eliberarea avizului/certificatului de notificare: 
1.Avizul/Certificatul de notificare eliberat de către SNPMAPS este înmânat 
reprezentantului autorizat al operatorului care l-a solicitat. Pe exemplarul care rămâne 
la SNPMAPS, reprezentantul autorizat al operatorului semnează de primire, menţionând 
data eliberării. 
2.Avizul/Certificatul de notificare este valabil atât timp cât nu se modifică compoziţia şi 
calitatea produsului. 
3.În cazul apariţiei de noi reglementări referitoare la comercializarea produselor 
notificate, operatorul are obligaţia de a se prezenta la SNPMAPS şi a se supune noilor 
cerinţe legislative. 
4. Avizul/Certificatul de notificare eliberat este înregistrat în Registrul de corespondenţă 
al SNPMAPS. 
5. Avizul/Certificatul de notificare nu este transmisibil şi conferă dreptul exclusiv al 
operatorului care l-a obţinut de a comercializa produsul pe teritoriul României. 
 
Înscrierea certificatelor/avizelor de notificare eliberate în Registrul unic: 
1. Avizele/Certificatele de notificare eliberate sunt înregistrate în Registrul unic de 
evidenţă a avizelor/certificatelor de notificare ale produselor (denumit Registrul unic) în 
care se consemnează următoarele: numărul şi seria certificatului/avizului de notificare, 
după caz, deţinătorul acestuia, denumirea produsului şi, în anumite situaţii, unele 
observaţii rezultate din evenimente apărute ulterior notificării: 
a) schimbarea denumirii produsului, fără a i se modifica compoziţia; 
b) retragerea produsului de pe piaţă; 
c) schimbarea denumirii deţinătorului notificării; 
d) schimbarea deţinătorului notificării; 
e) altele similare. 
2. Înregistrarea se efectuează lunar de către o persoană din cadrul SNPMAPS, desemnată 
de şeful SNPMAPS. 
3. Registrul unic de evidenţă a certificatelor de notificare a suplimentelor alimentare 
include distinct produsele notificate de către centrele regionale de sănătate publică 
Timişoara, Cluj şi Iaşi (CRSP). 
4. Raportarea de către toate unităţile CRSP în vederea centralizării datelor la SNPMAPS şi 
înscrierii certificatelor eliberate în Registrul unic se face sub formă de tabel (anexa nr. 
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I.7), însoţit de copii ale certificatelor de notificare, lunar, până în data de 2 a lunii 
următoare. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a plantelor, substanțelor și a preparatelor 

 stupefiante psihotrope 

În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al 
plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu modificările și 
completările ulterioare, desfăşurarea activităţilor de producere, fabricare, depozitare, 
comerţ, intermediere, deţinere şi distribuire a plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope este interzisă fără autorizaţia eliberată de Ministerul Sănătăţii. 
 
Eliberarea autorizaţiei se face după verificarea spaţiului, personalului şi mijloacelor 
tehnice destinate desfăşurării operaţiunilor solicitate. 
 
Ministerul Sănătăţii aprobă pentru fiecare an cantităţile estimate din diferite substanţe şi 
preparate pe care orice cultivator, producător, fabricant, distribuitor, importator sau 
exportator autorizat are dreptul să le cultive, să le producă, să le fabrice, să le importe 
ori să le exporte. Aceste limite pot fi modificate, dacă este necesar, în cursul anului. În 
vederea aprobării, producătorii, fabricanţii şi importatorii transmit anual Ministerului 
Sănătăţii estimările cantităţilor diferitelor substanţe şi preparate pe care le produc, le 
fabrică sau le importă. 
 
Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale colectează, analizează 
şi comunică Agenţiei Naţionale Antidrog, în vederea centralizării şi transmiterii către 
organismele internaţionale, toate datele statistice pe care le deţin în legătură cu 
activităţile prevăzute la art. 1, solicitate prin convenţiile internaţionale la care România 
este parte. 
 
Potrivit Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legea nr. 339/2005 privind 
regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu 
modificările și completările ulterioare din 22.12.2006, autorizarea pentru cultivarea 
plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în industrie 
şi/sau în alimentaţie, în domeniul medical, ştiinţific sau tehnic ori pentru producerea de 
sămânţă, se realizează anual de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 
Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti. 
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  Serviciul public de asigurare a siguranței alimentelor și a hranei pentru 
 animale 

În conformitate cu prevederileb art. 2 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta 
alimentelor si a hranei pentru animale, republicată, se înființează Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
 
Autoritatea este înfiinţată prin Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este 
autoritatea de reglementare în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor, ce coordonează toate activităţile în acest domeniu, de la producerea 
materiilor prime până la consumator. Autoritatea este instituţia de legătură cu 
Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi acţionează pe bază de autonomie 
structurală, funcţională şi decizională. 
 
În domeniul comerţului cu alimente Autoritatea are, împreună cu celelalte autorităţi 
competente în domeniul siguranţei alimentelor, atunci când este cazul, în principal, 
următoarele obligaţii: 

a) să contribuie la elaborarea de norme tehnice pentru alimente şi hrană pentru 
animale şi la elaborarea de standarde privind siguranţa alimentelor; 

b) să promoveze şi să coordoneze activităţile privind standardele referitoare la 
alimente şi hrana pentru animale, elaborate de organizaţiile guvernamentale şi 
neguvernamentale internaţionale; 

c) să contribuie, dacă este necesar, la elaborarea, agrearea şi promovarea de 
acorduri cu privire la recunoaşterea echivalenţei măsurilor specifice privind 
alimentele şi hrana pentru animale; 

d) să acorde o atenţie deosebită necesităţilor speciale de dezvoltare, financiare şi 
comerciale ale ţărilor în curs de dezvoltare, pentru a se asigura că normele 
internaţionale nu creează obstacole inutile în realizarea exporturilor din aceste 
ţări; 

e) să promoveze concordanţa dintre standardele tehnice internaţionale şi legislaţia în 
domeniul alimentelor, astfel încât să nu fie diminuat nivelul înalt de protecţie. 

 
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare prevede la art. 5 
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următoarele: serviciile sanitar-veterinare de stat se organizează după o concepţie 
unitară, în sistem piramidal al fluxului de comandă, pe principiul teritorial, ca sector 
distinct şi autonom, având următoarea structură: 

a) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, 
denumită în continuare Autoritatea, este autoritatea centrală sanitar-veterinară 
şi pentru siguranţa alimentelor, care coordonează tehnic şi administrativ întreaga 
activitate a serviciilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 
organizează şi controlează efectuarea activităţilor publice sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor;  

b) institutele veterinare, autorităţi de referinţă la nivel naţional pentru domeniile de 
competenţă specifice acestora, cu personalitate juridică, în subordinea 
Autorităţii; 

c) 3 direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, autorităţi sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică, în 
subordinea Autorităţii, care se înfiinţează prin reorganizarea direcţiilor sanitare 
veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizate 
care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

d) circumscripţiile sanitar-veterinare zonale şi circumscripţiile sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, fără personalitate juridică, organizate în structura 
direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a 
municipiului Bucureşti; 

e) posturile de inspecţie la frontieră, fără personalitate juridică, organizate în 
structura Autorităţii. 

 
Autoritatea se înfiinţează prin reorganizarea Agenţiei Române pentru Siguranţa 
Alimentelor, a Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor servicii care funcţionează în structura Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 
Autoritatea are drept scop: 

a) apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de 
boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate 
consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în 
raport cu creşterea animalelor, identificarea şi înregistrarea animalelor, cu 
excepţia ecvinelor;  
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b) realizarea siguranţei alimentelor, de la producerea materiilor prime până la 
distribuirea alimentelor către consumator. 

 
Autoritatea are următoarele atribuţii principale: 

• organizează serviciile sanitar-veterinare de stat şi stabileşte necesităţile de 
finanţare ale acestora; 

• organizează activităţile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al ţării, 
după o concepţie unitară, pentru asigurarea sănătăţii animalelor, a sănătăţii 
publice, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi a siguranţei alimentelor; 

• stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile serviciilor sanitar-veterinare de stat; 
• elaborează şi promovează, în colaborare cu alte autorităţi abilitate implicate, 

cadrul legal în domeniul siguranţei şi calităţii alimentelor; 
• participă la activitatea de standardizare, gradare şi calificare a produselor 

alimentare; 
• organizează activitatea în domeniul siguranţei şi calităţii alimentelor, în 

colaborare cu alte autorităţi abilitate implicate, conform limitelor de competenţă 
legale; 

• realizează, în colaborare cu alte autorităţi abilitate implicate, sistemul de analiză, 
gestionare şi comunicare a riscului în domeniul siguranţei şi calităţii alimentelor; 

• emite avize ştiinţifice şi acordă asistenţă tehnică şi ştiinţifică privind legislaţia 
naţională şi comunitară în domeniile care au o influenţă directă sau indirectă 
asupra siguranţei alimentelor şi a hranei pentru animale. Furnizează informaţii 
independente referitoare la toate problemele din aceste domenii şi comunică 
riscurile; 

• contribuie la realizarea unui nivel ridicat de protecţie a vieţii şi sănătăţii umane, 
ţinând seama de sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi 
protecţia mediului; 

• colectează şi analizează datele pentru a permite caracterizarea şi monitorizarea 
riscurilor care au o influenţă directă sau indirectă asupra siguranţei alimentelor şi 
în domeniul hranei pentru animale; 

• acordă consultanţă ştiinţifică şi asistenţă tehnică şi ştiinţifică privind nutriţia 
umană, ţinând seama de prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, emite 
avize ştiinţifice cu privire la probleme legate de sănătatea şi bunăstarea 
animalelor şi sănătatea plantelor, precum şi avize ştiinţifice privind produsele, 
altele decât alimentele şi hrana pentru animale, în legătură cu organismele 
modificate genetic, astfel cum sunt definite prin Ordonanţa Guvernului nr. 
49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a 
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organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi 
a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 214/2002; 

• emite avize ştiinţifice care servesc drept bază ştiinţifică pentru elaborarea şi 
adoptarea de măsuri în domeniile ce privesc obiectul său de activitate; 

• elaborează proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atribuţiilor 
specifice. 

 
Autoritatea are următoarele atribuţii: 

• organizează activităţile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al ţării, 
după o concepţie unitară, pentru asigurarea sănătăţii animalelor, a sănătăţii 
publice, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi a siguranţei alimentelor; 

• elaborează norme sanitar-veterinare care se aprobă prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii, pentru domeniile de competenţă ale serviciilor sanitar-veterinare, 
unice şi obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2;  

• controlează aplicarea normelor sanitar-veterinare; 
• stabileşte responsabilităţile generale ale medicilor veterinari; 
• stabileşte drepturile şi obligaţiile medicilor veterinari oficiali; 
• stabileşte drepturile şi obligaţiile medicilor veterinari de liberă practică 

împuterniciţi pentru efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare publice; 
• participă la elaborarea sau avizarea convenţiilor şi acordurilor privind colaborarea 

în domeniul sanitar-veterinar; 
• împreună cu Ministerul Sănătăţii răspunde de organizarea şi aplicarea măsurilor 

necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor comune omului şi animalelor, 
precum şi pentru siguranţa alimentelor de origine animală; 

• organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea privind 
identificarea şi înregistrarea animalelor, cu excepţia ecvinelor;  

• Litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 49/2006 la 30/06/2006 
• organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea posturilor de 

inspecţie la frontieră; 
• organizează şi asigură funcţionarea sistemului informatic sanitar-veterinar naţional 

şi conectarea acestuia la sistemul informatic sanitar-veterinar al Uniunii Europene; 
• elaborează regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sanitar-

veterinare de stat şi stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile acestora; 
• organizează şi controlează activităţile sanitar-veterinare publice efectuate de 

medicii veterinari deliberă practică împuterniciţi; 
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• stabileşte cerinţele sanitar-veterinare; 
• elaborează programele naţionale în domeniul sanitar-veterinar, aprobate prin 

ordin al preşedintelui Autorităţii. 
 
 
  Serviciul public de organizare și desfășurare a activității de neutralizare a 

 deșeurilor de origine animală 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările 
și completările ulterioare, în cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare 
obligatorie, în situaţia în care transportul până la cea mai apropiată unitate autorizată 
pentru procesarea sau eliminarea deşeurilor de origine animală nu îndeplineşte cerinţele 
de colectare în siguranţă de către unităţile de ecarisare sau capacităţile de eliminare a 
acestora sunt depăşite şi există pericolul propagării de riscuri pentru sănătatea publică 
sau animală, autorităţile competente au dreptul de a dispune incinerarea şi/sau 
îngroparea la faţa locului a deşeurilor de origine animală, cu excepţia cadavrelor întregi 
şi a tuturor părţilor corpului aparţinând animalelor suspecte de infecţie cu EST sau în 
cazul cărora s-a confirmat oficial prezenţa unei EST, conform procedurii aprobate prin 
ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
 
În cazul focarelor de epizootii, prefectul exercită atribuţiile prevăzute la art. 26 alin. (5) 
- (53) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Neutralizarea deşeurilor de origine animală se realizează în unităţi autorizate sanitar-
veterinare şi de către autorităţi competente privind protecţia mediului, în condiţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi este 
supusă inspecţiei şi controlului sanitar-veterinar, în scopul prevenirii răspândirii de boli la 
animale şi oameni. 
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La nivelul judeţelor, consiliile judeţene, iar la nivelul municipiului Bucureşti, Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti organizează şi sunt responsabile pentru desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile 
crescătorilor individuali de animale, având obligaţia de a asigura contractual, în 
condiţiile legii, realizarea acestei activităţi de neutralizare cu o unitate de ecarisare 
autorizată conform legislaţiei în vigoare. 
 
Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 24 de ore medicul 
veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondaţi şi autorităţile administraţiei publice 
locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor la care se 
referă prezenta ordonanţă.  
 
Autorităţile administraţiei publice locale sesizate informează de îndată consiliul judeţean 
care anunţă în cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având 
sarcina de a transporta cadavrele de animale la unităţile de neutralizare a acestora. 
Autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi, potrivit legii, registre de evidenţă a 
transporturilor, categoriilor şi cantităţilor de deşeuri de origine animală trimise către 
unităţile de neutralizare, iar consiliul judeţean întocmeşte un centralizator al acestor 
registre de evidenţă. 
 
Pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală, Ministerul Agriculturii 
si Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene stabilesc categoriile de servicii pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală pentru care se acordă sprijin financiar, cheltuielile 
eligibile, cuantumul sprijinului financiar şi modul de acordare a acestuia, prin normele 
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe. 
 
În localităţile izolate, în care ecarisarea se face cu dificultate, îngroparea cadavrelor 
este permisă în locuri special amenajate, pe baza autorizării sanitare veterinare şi a 
autorităţilor competente privind protecţia mediului, şi este organizată de către 
autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc 
decesul animalelor. 
 
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 28 prevede faptul că 



 
 

 

1071 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

Consiliile locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, asigură strângerea şi 
distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate de unităţile de ecarisaj, 
organizează acţiuni de strângere a câinilor fără stăpân şi asigură aplicarea în acest scop a 
tehnicilor admise de normele sanitar-veterinare internaţionale şi amenajează şi întreţin 
locurile de depozitare a resturilor menajere, potrivit normelor sanitar-veterinare. 
 

  Serviciul public de consultanță agricolă 

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, 
funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a 
municipiului Bucureşti structurile de consultanță agricolă din cadrul direcțiilor pentru 
agricultură județene au aurmătoarele atribuții: 

• furnizează servicii de formare profesională iniţială şi continuă de specialitate în 
domeniul agriculturii; 

• realizează activităţi de informare a beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari cu 
privire la accesarea măsurilor de sprijin din PNDR 2014-2020 şi din POPAM 2014-
2020, a schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii care se 
aplică în agricultură, normele privind ecocondiţionalitatea, codul de bune 
practici agricole privind nitraţii, schemele de calitate naţionale şi europene, 
precum şi activităţi de consiliere şi instruire de specialitate a beneficiarilor 
măsurilor de mediu şi climă din PNDR 2014-2020, pentru implementarea 
angajamentelor asumate în cadrul acestor măsuri; 

• realizează consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate pentru întocmirea 
documentaţiei în vederea accesării de fonduri europene şi naţionale, cu 
respectarea prevederilor legale în materie în vigoare; 

• realizează activităţi de asistenţă tehnică de specialitate în vederea transferului 
de tehnologie şi diseminare a rezultatelor cercetării. 

 
 

  Serviciul public de gestionare a formelor de sprijin destinate susținerii 
 agriculturii 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările și 
completările ulterioare, atribuţiile APIA sunt următoarele: 
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• Asigură derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor 
alocate; 

• Asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari; 
• Autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi 

înştiinţează pe aceştia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea 
soluţionării acestora; 

• Execută plăţile autorizate către beneficiari; 
• Ţine contabilitatea plăţilor efectuate; 
• Urmăreşte încadrarea în fondurile alocate pentru activităţile prevăzute mai sus; 
• Asigură îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea publică privind 

activităţile desfăşurate; 
• Asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor economice, administrative, 

contabile, de personal şi audit ale Agenţiei; 
• Colaborează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice cu organele administraţiei 

publice centrale şi locale; 
• Pregăteşte şi implementează prevederile privind mecanismele comerciale; 
• Administrează sistemul de certificate de export-import şi garanţii pentru 

importul şi exportul produselor agricole 
• Elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de 

intervenţie pentru produsele agricole; 
• Este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de 

Administrare şi Control; 
• Asigură managementul cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză şi 

gestionează contribuţiile aferente acestor cote; 
• Elaborează manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementării 

corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin; 
• Implementează şi administrează restituţiile la export şi sistemul de garanţii 

aferente restituţiilor; 
• Furnizează toate informaţiile solicitate de Organismul coordonator al agenţiilor 

de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit. 
  Serviciul public de gestionare a activității apicole 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" elaborează 
metodologia privind realizarea şi omologarea de noi creaţii biologice - rase, linii şi 
hibrizi, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 
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În scopul îmbunătăţirii resurselor melifere, autorităţile administraţiei publice locale vor 
folosi cu prioritate terenurile pe care le au în administrare la plantarea terenurilor 
improprii pentru agricultură, a râpelor, a marginilor de drumuri, a spaţiilor verzi, cu 
arbori, arbuşti şi alte plante ornamentale care prezintă şi interes pentru apicultură. 
 
Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi administratorii terenurilor agricole 
sau silvice sunt obligate să asigure gratuit apicultorilor vetre de stupină temporare sau 
permanente, pe baza autorizaţiei de stupărit pastoral depuse de către aceştia la consiliul 
local. 
 
În baza prevederilor Hotărârea Guvernului nr. 1050/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii 
sprijinului financiar, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează 
formularistica necesară implementării prezentelor norme, procedurile detaliate de 
operare, de verificare a cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate pentru fiecare dintre 
acţiunile din Program, precum şi procedura de control, care se aprobă prin decizie a 
directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 
 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează Ghidul solicitantului pentru 
acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol, care se avizează de către Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare pe 
site-ul oficial al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 
 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene, respectiv al 
municipiului Bucureşti, pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia 
necesare realizării acţiunilor cuprinse în Program. 
 
 

  Serviciul public de organizare a activității de creștere, nutriție, ameliorare, 
 reproducție și protecție a animalelor 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea zootehniei nr. 72/2002, republicată, 
asociaţiile profesionale ale crescătorilor de animale care fac dovada reprezentării la 
nivel naţional, pe principiul piramidal, a majorităţii crescătorilor pentru care a fost 
constituită asociaţia sunt recunoscute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca 
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parteneri în elaborarea politicilor, strategiilor, a programelor de creştere şi a politicilor 
pe produs. 
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Institutul Naţional de Statistică 
asigură un sistem informaţional statistic privind cunoaşterea evoluţiei efectivelor de 
animale şi a producţiilor zootehnice şi organizează recensăminte ale animalelor 
domestice la toţi deţinătorii de animale. 
 
Controlul oficial al performanţelor zootehnice se organizează şi se desfăşoară în 
conformitate cu normele şi instrucţiunile elaborate de unităţile specializate şi abilitate 
de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 
Coordonarea şi organizarea identificării şi înregistrării ecvinelor, precum şi constituirea 
bazei de date pentru acestea se fac de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. 
dr. G.K. Constantinescu". 
 
Realizarea acţiunilor pentru identificarea şi înregistrarea ecvinelor se face de către 
unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie din cadrul direcţiilor pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi cu asigurarea asistenţei tehnice sanitare 
veterinare de către specialiştii direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti. 
 
Procedura şi modul de identificare şi înregistrare a ecvinelor se stabilesc prin ordin 
comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va sprijini, prin structurile de specialitate 
subordonate, înfiinţarea de noi staţiuni sau puncte săteşti de montă naturală. 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin unităţile specializate din teritoriu, va 
autoriza pentru montă naturală reproducători ai crescătorilor de animale, cu respectarea 
cerinţelor zootehnice şi sanitar-veterinare. 
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin organele sale de specialitate, va emite 
norme tehnice privind organizarea şi funcţionarea staţiunilor şi punctelor de montă 
naturală, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 
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Consiliile locale organizează şi asigură buna funcţionare a staţiunilor de montă naturală, 
conform legilor în vigoare. Consiliile locale sunt obligate să asigure staţiunilor de montă 
naturală terenul cu destinaţie agricolă necesar pentru producerea furajelor. 
 
 
  Serviciul public de organizare a producției agro-alimentare ecologice 

După cum sunt prevăzute în cuprinsul Ordinului nr. 1253/2013 pentru aprobarea 
regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările și 
completările ulterioare, atribuţiile entităţilor mandatate sunt:  

• direcţiile pentru agricultură judeţene, denumite în continuare DAJ - 
primesc fişele de înregistrare ale operatorilor fie direct, fie prin intermediul 
asociaţiilor profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, 
în vederea avizării şi aprobării; 

• asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice 
care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (22), la solicitarea scrisă a 
operatorilor - pot întocmi fişele de înregistrare prevăzute în anexele nr. 1-
7, verifică conformitatea datelor, semnează si ştampilează în numele 
acestora şi transmit fişele de înregistrare la DAJ în vederea înregistrării şi 
avizării;  

• organismele de inspecţie şi certificare - verifică şi certifică operatorii 
înscrişi în sistemul de agricultură ecologică. 

 
 
  Serviciul public de organizare și funcționare a pieței cerealelor 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1006/2004 privind organizarea pieţei 
pentru cereale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va achiziţiona, prin 
serviciile judeţene înfiinţate pentru executarea funcţiilor tehnice, cereale oferite din 
producţia internă care îndeplinesc condiţiile prevăzute, în special cele referitoare la 
cantitate şi calitate privind intervenţia. 
 
Perioada în care se achiziţionează cereale oferite la intervenţie este cuprinsă între 1 
august şi 30 aprilie. 
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Achiziţionarea cerealelor se realizează cu preţuri care se stabilesc pe baza preţului de 
intervenţie, la care se aplică, dacă este necesar, indici de corecţie, în funcţie de 
calitatea cerealelor oferite la vânzare. 
 
De asemenea, la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor 
procesate din cereale, cu modificările și completările ulterioare, se precizează că 
cerealele se depozitează în spaţii autorizate, care trebuie să asigure respectarea 
condiţiilor de depozitare, recepţia, păstrarea şi livrarea acestora la indici de calitate 
conform contractelor, în vederea comercializării şi/sau procesării pentru consumul uman, 
hrana animalelor şi industrializare. 
 
Autorizaţiile de depozit se acordă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, la cererea operatorilor economici care deţin în proprietate sau administrează 
spaţii de depozitare pentru produse agricole. 
 
Autorizaţiile de depozit se acordă fără percepere de taxe pentru spaţiile de depozitare 
pentru produse agricole, conform regulamentului pentru acordarea acestora, care se 
aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 
Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de depozit cuprinde şi prevederi referitoare 
la condiţiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile de depozitare. 
 
 
  Serviciul public de protecție împotriva introducerii și răspândirii 

 organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale 

În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind 
măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină 
dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru a preveni răspândirea organismelor de carantină, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stabileşte măsuri privind circulaţia plantelor, a 
produselor vegetale sau a altor obiecte, care provin din zone contaminate, precum şi 
pentru combaterea organismelor respective.  
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Direcţia Fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 
unităţile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, instituie regimul de 
carantină fitosanitară sau îl ridică, după caz.  
 
În activitatea de supraveghere şi control privind respectarea regimului de carantină 
fitosanitară inspectorii fitosanitari au următoarele competenţe: 

• accesul, cu respectarea dispoziţiilor legale, pe teritoriul porturilor şi al 
debarcaderelor fluviale şi maritime, al aeroporturilor aviaţiei civile, al staţiilor 
de cale ferată, pe vasele flotei comerciale, în avioanele aviaţiei civile, în 
vagoanele de marfă şi de persoane, în automobile, pe culturile tuturor 
producătorilor agricoli, în pepiniere, livezi şi vii, în depozitele de produse 
vegetale, pe teritoriul institutelor de cercetări ştiinţifice, precum şi în alte 
locuri unde se impune efectuarea controlului fitosanitar; 

• prelevarea, cu ocazia controlului fitosanitar, de probe din plante, produse 
vegetale şi alte obiecte supuse regimului de carantină fitosanitară pentru 
analize şi expertize de laborator, în prezenţa factorilor direct implicaţi;  

• solicitarea de informaţii de la administraţia vămilor porturilor, aeroporturilor, 
staţiilor de cale ferată şi oficiilor poştale asupra mărfurilor sosite, aflate în 
păstrare sau expediate, şi controlul documentelor fitosanitare care însoţesc 
mărfurile; 

• propunerea de instituire a regimului de carantină fitosanitară sau ridicarea 
acestuia, după caz; 

• stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii şi de combatere a organismelor 
de carantină, precum şi controlul privind efectuarea acestora. 

 
Unităţile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi inspectoratele de 
carantină fitosanitară vamală eliberează un paşaport fitosanitar valabil pe teritoriul 
României, pe teritoriul Comunităţii Europene sau pentru o zonă protejată, după caz, în 
situaţia în care în urma controlului fitosanitar efectuat se constată că plantele, produsele 
vegetale sau alte obiecte întrunesc cerinţele specifice stabilite de reglementările 
fitosanitare în vigoare. 
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3.27.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de agricultură 
 
  Serviciul public de protecţie, conservare, administrare şi exploatare a 

 resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesare şi 
 comercializare a produselor obţinute din pescuit şi acvacultură  

În conformitate cu art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura completata si modificata de Legea 317/2009 si art. 1 
alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările și 
completările ulterioare, serviciul public de protecţie, conservare, administrare şi 
exploatare a resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesare şi 
comercializare a produselor obţinute din pescuit şi acvacultură este fuinanțat de la 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
 
 
  Serviciul public de gestionarea a fondului funciar 

Conform art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru 
modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de 
Creştere a Precipitaţiilor, serviciul public de gestionare a fondului funciar este finanțat 
de la bugetul de stat. 
 
 

  Serviciul public de gestionare și exploatare a pajiștilor  

Conform art. 6 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, fondurile necesare pentru realizarea 
amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente se asigură de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform 
procedurii care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
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De asemenea, celelalte cheltuieli necesare în realizarea serviciului sunt finanțate fie de 
la bugetul de stat, pentru îndeplinirea atribuțiilor MADR, fie de la bugetele locale, în 
ceeqa ce privește competențele acestora în furnizarea serviciului. 
 

  Serviciul public de clasificare a fermelor și exploatațiilor agricole  

Deși în lege se prevede că Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 37/2015 
privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole, cu modificările și completările 
ulterioare trebuiesc aprobate în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii (art. 5), până 
la această dată acestea nu au fost aprobate de Guvern prin Hotărâre. 
 
Astfel, până la intrarea în vigoare a normelor, modul de finanțarea  furnizării serviciului 
public nu este clar definit, legea neputând fi aplicată. 
 
De asemenea, MDAR, prin direcțiile județene pentru agricultură, verifică datele tehnice 
înscrise în proiectul de amenajament pastoral şi întocmesc un registru cu suprafeţele de 
pajişti pe proprietari, pe unităţi administrative-teritoriale şi centralizat pe judeţ. 
 
 
  Serviciul RICA  (Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole) 

În baza Ordinului MADR nr. 410/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, serviciul RICA (Reţeaua de 
Informaţii Contabile Agricole) este finanțat de la bugetul de stat. 
 
 
  Serviciul Public de promovare și schimburi cu produse agroalimentare   

Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, prevede la 
art. 8, faptul că fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii Agenţiei, inclusiv 
pentru realizarea şi implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control, se 
asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
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  Serviciul public irigații 

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 138/2004 a imbunatatirilor funciare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform contractului multianual 
sau sezonier se plăteşte un tarif de livrare a apei pentru irigaţii. 
Structura tarifelor de livrare a apei pentru irigaţii în contractele multianuale şi 
sezoniere, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la 
cunoştinţa beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a 
contractelor multianuale se stabilesc prin normele metodologice privind calculul şi plata 
tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale. 
 
Agenţia suportă din bugetul propriu costurile aferente exploatării, întreţinerii şi reparării 
amenajărilor de îmbunătăţiri funciare. 
 
Până la aplicarea abonamentului de irigaţii şi desecare, Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare percepe tarife pentru desecare, la solicitarea beneficiarilor.  
 
Prin hotărâre a Guvernului se stabileşte termenul de punere în aplicare a abonamentului 
de irigaţii şi desecare. 
 
 
  Serviciul public de reglementar şi control în domeniul sanitar-veterinar şi 

 pentru siguranţa alimentelor (de apărare a sănătăţii animalelor, protecţia 
 animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa 
 alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea 
 furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea 
 animalelor)  

Potrivit art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi 
a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, 
finanțarea serviciului public de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi 
pentru siguranţa alimentelor se asigură de la bugetul de stat. 
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  Serviciul public de exploatare, întreținere și reparații a amenajărilor de 
 îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică 

În conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia livrează apă pentru 
irigaţii, la solicitarea beneficiarilor, în următoarele condiţii:  

a) pe bază de contracte de prestări de servicii cu executare succesivă încheiate pe 
termen lung, denumite în continuare contracte multianuale; 

b) pe bază de contracte de prestări de servicii pentru un sezon de irigaţii, denumite 
în continuare contracte sezoniere; 

c) pe bază de contracte de prestări de servicii în amenajările de irigaţii sau părţi de 
amenajări de irigaţii a căror infrastructură nu s-a transmis organizaţiilor, conform 
legii. 

 
Contractul multianual se încheie de furnizorul de apă cu organizaţii, federaţii şi alţi 
beneficiari pentru o perioadă de minimum 5 ani. 
Contractul sezonier se încheie cu alţi beneficiari pentru un sezon de irigaţii. 
 
Conform contractului multianual sau sezonier se plăteşte un tarif de livrare a apei pentru 
irigaţii. 
 
Structura tarifelor de livrare a apei pentru irigaţii în contractele multianuale şi 
sezoniere, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la 
cunoştinţa beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a 
contractelor multianuale se stabilesc prin normele metodologice privind calculul şi plata 
tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale. 
 
Beneficiarii pot reînnoi contractul multianual, cu condiţia notificării Agenţiei până la 
data de 30 septembrie a anului în care contractul expiră.  
 
Elementele de calcul ale tarifului de livrare a apei pentru irigaţii se calculează pe 
unitatea de volum de apă livrată de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigaţii şi 
se aprobă prin ordin al ministrului.  
 
Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul apei, costurile de transport al 
apei de la sursă sau de la priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, prin 
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intermediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, 
aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare. Costurile de 
transport includ cheltuielile cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei. Tariful 
de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile de întreţinere şi reparaţii, care se 
acoperă din bugetul propriu al Agenţiei. Sumele încasate din tariful de livrare a apei 
pentru irigaţii şi rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor.  
Tariful de livrare a apei pentru irigaţii din orezării se calculează conform prevederilor 
aliniatului anterior, la care se adaugă costurile de evacuare a apei din orezărie. 
 
Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigaţii aflată în administrarea Agenţiei 
poate încheia cu aceasta contracte multianuale/sezoniere, în condiţiile legii.  
 
Agenţia suportă din bugetul propriu costurile aferente exploatării, întreţinerii şi reparării 
amenajărilor de îmbunătăţiri funciare. 
 
Până la aplicarea abonamentului de irigaţii şi desecare, Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare percepe tarife pentru desecare, la solicitarea beneficiarilor.  
 
Prin hotărâre a Guvernului se stabileşte termenul de punere în aplicare a abonamentului 
de irigaţii şi desecare. 
 
 
  Serviciul public de control și certificare a calității semințelor și materialului 

 săditor, testarea și înregistrarea soiurilor de plante 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Legea nr. 266/2002 privind 
producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi 
a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, 
republicată, I.T.C.S.M.S. şi L.C.C.S.M.S. funcţionează ca instituţii publice cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, Potivit Art.36, 
alin.(1), pentru efectuarea lucrărilor de examinare tehnică a soiurilor, solicitantul va 
plăti, odată cu aprobarea înscrierii pentru examinare sau pentru efectuarea testelor de 
verificare pentru controlul menţinerii purităţii varietale a soiului înregistrat, sumele 
prevăzute în tarifele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 
 
Sumele rezultate se constituie ca venituri proprii ale I.S.T.I.S. 
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Pentru efectuarea testării soiurilor, a verificării menţinerii soiurilor şi publicării lor 
anuale în Catalogul oficial şi a altor servicii prestate, solicitantul va plăti contravaloarea 
prestaţiilor odată cu admiterea cererii, conform tarifelor stabilite prin ordin al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, sumele rezultate constituindu-se ca venituri 
proprii, alin. (4) Se vor constitui ca venituri proprii şi veniturile obţinute din valorificarea 
producţiei agricole, precum şi alte venituri cum ar fi donaţii şi sponsorizări primite 
potrivit legii. 
 

  Serviciul public de dezvoltare durabilă a legumiculturii 

I.S.C.T.P.V.L.F. este un compartiment distinct în cadrul Direcţiei Inspecţii de Stat a 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. ISCTPVLF este organizată şi funcţionează 
prin Autoritatea de coordonare - la nivelul ministerului si Organismele de control - la 
nivelui direcţiilor pentru agricultură judeţene. 
 
Finanțarea provine de la bugetul de stat. 
 
 
  Serviciul public de autorizare a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de 

 struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine 
 controlată(D.O.C.), vinuri cu indicaţie geografică (I.G.) şi vinuri varietale şi 
 de certificare a vinurilor cu D.O.C., I.G. şi varietale 

Legea nr. 164/2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, 
cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 55 alin. (1), următoarele: 
veniturile O.N.V.P.V. se constituie din:  

a) taxe percepute pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate 
obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu D.O.C. şi vinuri cu I.G., 
precum şi a plantaţiilor din care se obţin vinuri varietale, atestarea dreptului de 
utilizare a D.O.C. şi a I.G. pentru comercializarea vinurilor cu D.O.C. şi/sau a 
vinurilor cu I.G., certificarea cantităţilor de vin varietal şi pentru acordarea 
drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi rezerva naţională;  

b) sponsorizări;  
c) donaţii;  
d) prestări de servicii 
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Cuantumul fiecărei taxe prevăzute mai sus se stabileşte prin ordin al Autorităţii. 
 
O.N.V.P.V. este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din din 
venituri proprii conform art. 52, alin. (1) din Legea nr. 164/2015 a viei şi vinului în 
sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
 
  Serviciul public de organizare a pieței plantelor ornamentale și a produselor 

 din floricultură 

Serviciul este finanțat de la bugetul de stat în baza Legii nr. 339/2015 a bugetului de 
stat pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare.  
 
 
  Serviciul public de control a producătorilor agricoli persoane fizice 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și 
completările ulterioare, costurile generate de tipărirea carnetelor de comercializare a 
produselor din sectorul agricol se suportă din bugetele locale ale judeţelor sau, după caz, 
din bugetul local al municipiului Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se 
recuperează prin grija primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, 
stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor 
executive. 
 
 
  Serviciul public de organizare a pieței plantelor medicinale, aromatice și a 

 produselor stupului 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale și 
aromatice, precum și produsele stupului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, și Ordinul nr. 1946/2014 pentru aprobarea Procedurii privind modul de 
realizare a notificării produselor finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi 
produse ale stupului care se notifică de către operatorii din domeniu şi se încadrează ca 
suplimente alimentare, produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele cosmetice, 
se înființează Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale Aromatice şi Produse ale 
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Stupului, instituţie de drept public, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, se reorganizează 
ca Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale Aromatice şi Produse ale Stupului, denumit 
în continuare S.N.P.M.A.P.S., în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti. S.N.P.M.A.P.S. asigură notificarea, 
supravegherea şi controlul suplimentelor alimentare şi produselor de uz extern obţinute 
pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului, cu excepţia produselor 
cosmetice. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a plantelor, substanțelor și a preparatelor 

 stupefiante psihotrope 

Finanțarea serviciului se realizează de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 339/2015 a 
bugetului de stat pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare.  
 
 
  Serviciul public de asigurare a siguranței alimentelor și a hranei pentru 

 animale 

Serviciul este finanțat de la bugetul de stat și din veniturile percepute de la utilizatori, 
temeiul legal fiind Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității 
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările 
ulterioare.  
 
 
  Serviciul public de organizare și desfășurare a activității de neutralizare a 

 deșeurilor de origine animală 

Ordonanța Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de 
neutralizare a deșeurilor de origine animala, cu modificările și completările ulterioare, 
la art. 5 alin. (5) prevede că resursele financiare necesare realizării activităţii de 
colectare, transport, depozitare şi neutralizare a deşeurilor de origine animală de către 
consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiul Bucureşti, se asigură, integral, prin 
transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale judeţelor, respectiv bugetul 
local al municipiului Bucureşti, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale. 
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Anual, la propunerea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin hotărâre a Guvernului, 
stabileşte plafonul de cheltuieli aferente acestei activități. 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene stabilesc categoriile de servicii pentru desfăşurarea activităţii de 
neutralizare a deşeurilor de origine animală pentru care se acordă sprijin financiar, 
cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar şi modul de acordare a acestuia, prin 
normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe. 
 
Responsabilitatea utilizării resurselor financiare aparţine autorităţilor administraţiei 
publice locale de la nivelul judeţelor, respectiv de la nivelul municipiului Bucureşti. 
 
 
  Serviciul public de consultanță agricolă 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru 
reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, direcțiile pentru agricultură județene sunt instituţii publice cu 

personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.  
 
Structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale direcțiilor 
pentru agricultură județene, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi 
utilizare a fondurilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, 
cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a formelor de sprijin destinate susținerii 

 agriculturii 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu 
modificările și completările ulterioare, se înfiinţează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, denumită în continuare Agenţie, organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat. 
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Fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii Agenţiei, inclusiv pentru realizarea 
şi implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control, se asigură de la bugetul 
de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a activității apicole 

Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Program cu 50% din cheltuielile 
efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată, excluzând TVA. 
 
Exerciţiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui 
an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar acţiunile cuprinse în acesta se 
aplică anual de către beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului în curs până la data 
de 31 august a anului următor. Plăţile aferente se fac în timpul exerciţiului financiar. 
 
Contribuţia Uniunii Europene la Programul de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării 
produselor apicole este aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. 5.126 din 12 august 
2013, faptul generator al cursului de schimb este stabilit la art. 34 alin. (1) din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce 
priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi 
închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, iar cursul euro este stabilit 
potrivit prevederilor art. 40 din acelaşi regulament, la valoarea de 4,5240 lei, pentru 
plăţile aferente anului 2016. 
 
 
  Serviciul public de organizare a activității de creștere, nutriție, ameliorare, 

 reproducție și protecție a animalelor 

Finanțarea serviciului se realizează de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 339/2015 a 
bugetului de stat pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
  Serviciul public de organizare a producției agro-alimentare ecologice 

Finanțarea serviciului se realizează de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 339/2015 a 
bugetului de stat pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare. 
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  Serviciul public de organizare și funcționare a pieței cerealelor 

Finanțarea serviciului se realizează de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 339/2015 a 
bugetului de stat pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
  Serviciul public de protecție împotriva introducerii și răspândirii 

 organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale 

Finanțarea serviciului se realizează de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 339/2015 a 
bugetului de stat pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
3.27.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 
 
  Serviciul public de protecţie, conservare, administrare şi exploatare a 

 resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesare şi 
 comercializare a produselor obţinute din pescuit şi acvacultură  

În îndeplinirea atribuțiilor sale de realizeare și furnizare a serviciului public de protecţie, 
conservare, administrare şi exploatare a resurselor acvatice vii, activitatea de 
acvacultură, procesare şi comercializare a produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, 
Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură colaborează cu instituțiile de cercetare de 
profil pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, cu Autoritatea de 
management pentru Programul operațional pentru pescuit, cu Autoritatea de 
management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, precum și cu alte instituții 
implicate în derularea fondurilor externe nerambursabile, cu organele de specialitate din 
ministere, cu autoritățile administrației publice locale și cu organismele internaționale 
implicate în activitatea de pescuit și acvacultură. 
 

  Serviciul public de gestionarea a fondului funciar  

În furnizarea serviciului public de gestionare a fondului funciar, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale colaborează cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu 
structurile MADR pe probleme de irigații și îmbunătăţiri funciare, cu ANIF, organizațiile 
de îmbunătățiri funciare (OIF) și federații de organizații deîmbunătățiri funciare (FOIF) 
sau direcții pentru agricultură județene (DAJ). 
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  Serviciul public de gestionare și exploatare a pajiștilor 

În furnizarea serviciului MADR colaboarează cu specialiştii din unităţile de cercetare 
ştiinţifică din domeniul pajiştilor, creşterii animalelor ierbivore şi silvicultură, cei din 
cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la solicitarea 
direcţiilor judeţene pentru agricultură pentru intocmirea planurilor de supraînsămânţare 
și reînsămânțare. 
 
 
  Serviciul public de clasificare a fermelor și exploatațiilor agricole 

Deși în lege se prevede că Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 37/2015 
trebuiesc aprobate în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii (art. 5), până la această 
dată acestea nu au fost aprobate de Guvern prin Hotărâre. 
 
Astfel, până la intrarea în vigoare a normelor, atribuțiile în furnizarea serviciului public 
ca și modul de realționare între cele două paliere administrative nu sunt clar definite. 
 
 
  Serviciul RICA  (Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole)  

În furnizarea serviciului RICA, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale colaborează cu: 
Comisia Europeană – DG pentru Agricultura, Unitatea G3-RICA, Reprezentanţa Comisiei 
Europene în România, Agenţii de Legătură similare din Statele Membre ale UE şi structuri 
RICA din statele candidate la aderare, Institutul Naţional de Statistică, Institutul de 
Economie Agrară, asociaţiile de fermieri, asociaţiile profesionale şi interprofesionale, 
institute, unităţi de cercetare, universităţi, agenţii, centre de economie rurală SI 
colaborează cu INS pentru stabilirea eşantionului reprezentativ de exploataţii agricole. 
 

  Serviciul Public de promovare și schimburi cu produse agroalimentare   

Organizaţii care propun programe - organizaţiile profesionale şi/sau interprofesionale 
reprezentative ale sectorului sau sectoarelor, din unul ori mai multe state membre sau la 
nivel comunitar, care propun programe de informare şi promovare a produselor agricole; 
Beneficiarii programelor de informare și promovare - organizaţiile profesionale şi/sau 
interprofesionale reprezentative ale sectorului sau sectoarelor din unul ori mai multe 
state membre sau la nivel comunitar, responsabile pentru iniţierea şi implementarea 



 
 

 

1090 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

programelor de informare şi promovare a produselor agricole, aprobate spre finanţare de 
către Comisia Europeană; 
 
Organismele de punere în aplicare a programelor - organismele selectate printr-o 
procedură concurenţială de organizaţiile care propun programe sau de autoritatea 
naţională competentă, după caz, şi cărora li se încredinţează implementarea tuturor 
acţiunilor de informare şi promovare ori o parte a acestora. Organismele de punere în 
aplicare trebuie să aibă competenţa necesară în sectorul produselor şi al pieţelor în 
cauză şi să dispună de mijloacele necesare pentru a asigura punerea cât mai eficientă în 
aplicare a acţiunilor, ţinând seama de dimensiunea comunitară a programelor în cauză; 
 

  Serviciul public irigații 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările și 
compeltările ulterioare.  
 
Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. l), (pune în funcţiune staţiile de desecare din zona 
ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, terenurilor agricole, a 
infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor la 
construcţiile hidrotehnice) precum şi costurile maxime generate de aceste activităţi se 
stabilesc de o comisie formată din reprezentanţii prefecturii, ai inspectoratelor pentru 
situaţii de urgenţă, ai Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi ai Ministerului 
Finanţelor Publice. Costurile maxime generate de activităţile de la alin. (1) lit. l), 
precum şi sursa de finanţare a acestora se aprobă prin ordin comun al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului 
finanţelor publice.  
 
Agenţia aplică principiile realizării obiectivelor îmbunătăţirilor funciare stabilite de lege, 
gestionează eficient resursele proprii şi pe cele date în administrarea sa, prin 
valorificarea optimă a acestora, şi, totodată, asigură integritatea şi funcţionarea durabilă 
a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa şi contractează cu terţi 
furnizori achiziţia de bunuri şi servicii, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile 
publice de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1). 
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  Serviciul public de reglementar şi control în domeniul sanitar-veterinar şi 
 pentru siguranţa alimentelor (de apărare a sănătăţii animalelor, protecţia 
 animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa 
 alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea 
 furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea 
 animalelor)  

ANSVSA colaborează cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate din subordinea 
Guvernului, precum si cu alte autorități ale administrației publice centrale si locale, 
instituții publice, precum si cu alte organisme interesate. 
 
 
  Serviciul public de exploatare, întreținere și reparații a amenajărilor de 

 îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică 

În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, infrastructura secundară de 
irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, situată 
pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor, prin 
hotărâre a Guvernului, cu următoarele condiţii rezolutorii:  

a) neîndeplinirea obiectului de activitate al organizaţiei de îmbunătăţiri funciare 
prevăzut în statut; 

b) neasigurarea integrităţii patrimoniului preluat de la Agenţie; 
c) nefinalizarea la termen, din vina organizaţiei, a lucrărilor de reabilitare conform 

angajamentelor asumate; 
d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la 

Agenţie la organizaţia de îmbunătăţiri funciare; 
e) intrarea în stare de insolvenţă. 

 
Infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în 
administrarea societăţilor comerciale, institutelor de cercetare şi producţie agricolă, 
unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe 
teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea acelei organizaţii, sub 
condiţiile rezolutorii prevăzute la aliniatul anterior.   
 
Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale se poate transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor ori 
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federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la aliniatul 
anterior.  
 
 
  Serviciul public de control și certificare a calității semințelor și materialului 

 săditor, testarea și înregistrarea soiurilor de plante 

În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, infrastructura secundară de 
irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, situată 
pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor, prin 
hotărâre a Guvernului, cu următoarele condiţii rezolutorii:  

a) neîndeplinirea obiectului de activitate al organizaţiei de îmbunătăţiri funciare 
prevăzut în statut; 

b) neasigurarea integrităţii patrimoniului preluat de la Agenţie; 
c) nefinalizarea la termen, din vina organizaţiei, a lucrărilor de reabilitare conform 

angajamentelor asumate; 
d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agenţie 

la organizaţia de îmbunătăţiri funciare; 
e) intrarea în stare de insolvenţă. 

 
Infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în 
administrarea societăţilor comerciale, institutelor de cercetare şi producţie agricolă, 
unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe 
teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea acelei organizaţii. 
 
Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale se poate transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor ori 
federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la aliniatul 
anterior. 
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  Serviciul public de dezvoltare durabilă a legumiculturii 

I.S.C.T.P.V.L.F. este un compartiment distinct în cadrul Direcţiei Inspecţii de Stat a 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. ISCTPVLF este organizată şi funcţionează 
prin Autoritatea de coordonare - la nivelul ministerului si Organismele de control - la 
nivelui direcţiilor pentru agricultură judeţene. Se aprobă structura organizatorică şi 
funcţionarea I.S.C.T.P.V.L.F., astfel: 

a) la nivel central funcţionează I.S.C.T.P.V.L.F. ca autoritate de coordonare, cu un 
număr de 3 posturi, la Direcţia generală de inspecţii din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

b) la nivel teritorial, în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, funcţionează I.S.C.T.P.V.L.F. prin 
organismele de control, cu un număr de 82 de posturi, la nivelul întregii ţării. 

 
 
  Serviciul public de de autorizare a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de 

 struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine 
 controlată(D.O.C.), vinuri cu indicaţie geografică (I.G.) şi vinuri varietale şi 
 de certificare a vinurilor cu D.O.C., I.G. şi varietale 

Soiurile de viţă-de-vie pentru producerea de vinuri trebuie să facă parte din Catalogul 
oficial al soiurilor de plante de cultură din România, elaborat anual de Institutul de Stat 
pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare I.S.T.I.S., cu avizul 
O.N.V.P.V.. 
 
 
  Serviciul public de organizare a pieței plantelor ornamentale și a produselor 

 din floricultură 

ISCTPVLF este organizată și funcționează prin: Autoritatea de coordonare - la nivelul 
ministerului si Organismele de control - la nivelui direcțiilor pentru agricultură județene.  
La nivel teritorial, în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi 
a municipiului Bucureşti, funcţionează I.S.C.T.P.V.L.F. prin organismele de control, cu un 
număr de 82 de posturi, la nivelul întregii ţări.     
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  Serviciul public de control a producătorilor agricoli persoane fizice 

În baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, Preşedintele 
consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti transmit la 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lista centralizatoare a structurilor asociative 
profesionale/patronale/sindicale din agricultură, înregistrate în scopul obținerii 
Atestatului de producător, întocmită pe baza listelor comunicate de primari de comune, 
municipii, oraşe, sectoare, după caz. 
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură accesul la informaţia publică, prin 
afişarea, pe site-ul oficial, a listelor. 
 
 
  Serviciul public de organizare a pieței plantelor medicinale, aromatice și a 

 produselor stupului 

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale 
si aromatice, precum si produsele stupului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se înfiinţează Comitetul tehnic al plantelor medicinale şi aromatice şi al 
produselor stupului, denumit în continuare Comitetul, format din 11 persoane, din care 2 
reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi câte un reprezentant al 
Ministerului Sănătăţii, Ministerului Mediului şi Pădurilor, Academiei Române, Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", Academiei de Ştiinţe Medicale, 
Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - I.B.A. Bucureşti, Patronatului 
"Planta Romanica" şi al organizaţiei interprofesionale a plantelor medicinale şi aromatice. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a plantelor, substanțelor și a preparatelor 

 stupefiante psihotrope 

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind 
regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope din 
22.12.2006, autorizarea pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi 
psihotrope, în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie, în domeniul medical, 
ştiinţific sau tehnic ori pentru producerea de sămânţă, se realizează anual de Ministerul 
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Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a 
municipiului Bucureşti. 
 
 
  Serviciul public de asigurare a siguranței alimentelor și a hranei pentru 

 animale 

Autoritatea funcţionează în cooperare cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi 
cu celelalte autorităţi naţionale ce au competenţe executive în domeniul siguranţei 
alimentelor. 
 
Autoritatea cooperează cu Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară, cu 
instituţiile similare comunitare şi din statele membre, precum şi cu instituţiile similare 
internaţionale. 
 
Autoritatea reglementează în mod unitar, cu avizul Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor, sistemele de asigurări din domeniile sanitar-veterinar şi al siguranţei 
alimentelor.  
 
În îndeplinirea atribuţiilor sale Autoritatea constituie structura de contact cu Autoritatea 
Europeană pentru Siguranţa Alimentară şi acţionează pe bază de autonomie funcţională şi 
decizională conform angajamentelor asumate de România. 
 
 

  Serviciul public de organizare și desfășurare a activității de neutralizare a 
 deșeurilor de origine animală 

La nivelul judeţelor, consiliile judeţene, iar la nivelul municipiului Bucureşti, Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti organizează şi sunt responsabile pentru desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile 
crescătorilor individuali de animale, având obligaţia de a asigura contractual, în 
condiţiile legii, realizarea acestei activităţi de neutralizare cu o unitate de ecarisare 
autorizată conform legislaţiei în vigoare. 
 
Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 24 de ore medicul 
veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondaţi şi autorităţile administraţiei publice 
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locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor la care se 
referă prezenta ordonanţă.  
 
Autorităţile administraţiei publice locale sesizate informează de îndată consiliul judeţean 
care anunţă în cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având 
sarcina de a transporta cadavrele de animale la unităţile de neutralizare a acestora. 
Autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi, potrivit legii, registre de evidenţă a 
transporturilor, categoriilor şi cantităţilor de deşeuri de origine animală trimise către 
unităţile de neutralizare, iar consiliul judeţean întocmeşte un centralizator al acestor 
registre de evidenţă. 
 
În localităţile izolate, în care ecarisarea se face cu dificultate, îngroparea cadavrelor 
este permisă în locuri special amenajate, pe baza autorizării sanitare veterinare şi a 
autorităţilor competente privind protecţia mediului, şi este organizată de către 
autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc 
decesul animalelor. 
 
Ordonanța Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de 
neutralizare a deșeurilor de origine animala, cu modificările și completările ulterioare, 
la art. 5 alin. (5) prevede că resursele financiare necesare realizării activităţii de 
colectare, transport, depozitare şi neutralizare a deşeurilor de origine animală de către 
consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiul Bucureşti, se asigură, integral, prin 
transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale judeţelor, respectiv bugetul 
local al municipiului Bucureşti, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale. 
 
Anual, la propunerea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin hotărâre a Guvernului, 
stabileşte plafonul de cheltuieli aferente acestei activități. Responsabilitatea utilizării 
resurselor financiare aparţine autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul 
judeţelor, respectiv de la nivelul municipiului Bucureşti. 
 
 
  Serviciul public de consultanță agricolă 

Prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2132/R din 09.12. 2016 
privind aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a direcțiilor pentru 
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agricultură județene și a municipiului București sunt stabilite atribuţiile suplimentare, 
conducerea, structura organizatorică şi statele de funcţii ale acestor structuri.  
 
 
  Serviciul public de gestionare a formelor de sprijin destinate susținerii  

  agriculturii 

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu 
modificările și completările ulterioare, Agenţia obţine acreditarea şi asigură menţinerea 
acesteia în conformitate cu criteriile de acreditare şi instrucţiunile emise de Autoritatea 
pentru acreditarea agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a activității apicole 

În scopul îmbunătăţirii resurselor melifere, autorităţile administraţiei publice locale vor 
folosi cu prioritate terenurile pe care le au în administrare la plantarea terenurilor 
improprii pentru agricultură, a râpelor, a marginilor de drumuri, a spaţiilor verzi, cu 
arbori, arbuşti şi alte plante ornamentale care prezintă şi interes pentru apicultură. 
 
Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi administratorii terenurilor agricole 
sau silvice sunt obligate să asigure gratuit apicultorilor vetre de stupină temporare sau 
permanente, pe baza autorizaţiei de stupărit pastoral depuse de către aceştia la consiliul 
local. 
 
 
  Serviciul public de organizare a activității de creștere, nutriție, ameliorare, 

 reproducție și protecție a animalelor 

Consiliile locale organizează şi asigură buna funcţionare a staţiunilor de montă naturală, 
conform legilor în vigoare. Consiliile locale sunt obligate să asigure staţiunilor de montă 
naturală terenul cu destinaţie agricolă necesar pentru producerea furajelor. 
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  Serviciul public de organizare a producției agro-alimentare ecologice 

Operatorii care desfăşoară activităţi în domeniile: procesare, comerţ pe piaţa internă 
şi/sau comerţ intracomunitar, import, export, floră spontană şi acvacultură îşi pot 
înregistra activitatea până la data de 15 decembrie. 
 
În situaţia în care un operator a fost exclus de către organismul de inspecţie şi certificare 
din sistemul de agricultură ecologică, pentru neconformităţi majore produse datorită 
unor fraude (conform listei de sancţiuni pe care organismele de inspecţie şi certificare le 
aplică operatorilor), acesta nu mai poate depune o nouă fişă de înregistrare decât după 5 
ani de la excludere. 
 
Operatorii care derulează măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 
sau Programul operaţional pentru pescuit îşi pot schimba organismul de inspecţie şi 
certificare cu care au încheiat contract, în situaţia în care acesta nu este acreditat 
pentru o activitate ce face obiectul măsurii respective. 
 
 

3.28. Domeniul de servicii publice: Administrare fiscală 
 
3.28.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de administrare fiscală 
 
  Serviciul public de administrare fiscală 

După cum este prevăzut la art. 1 în cuprinsul Hotărârii Guvernul nr. 520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările 
și completările ulterioare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în 
continuare Agenţia, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Finanţelor Publice, finanţată din bugetul de stat. 
 
Agenţia asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri 
bugetare date prin lege în competenţa sa, aplicarea politicii şi reglementărilor în 
domeniul vamal şi exercitarea atribuţiilor de autoritate vamală, precum şi controlul 
operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte 
care au ca efect evaziunea fiscală şi frauda fiscală şi vamală, precum a altor fapte date 
prin lege în competenţa sa. 
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  Serviciul public de asistenţă a contribuabililor 

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, Agenția îndeplinește funcția de gestiune a 
contribuabililor şi a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte venituri bugetare 
date în competenţa sa, conform legii; lit. e - de asigurare de servicii pentru 
contribuabili. 
 
Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1), începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, se înfiinţează în subordinea Agenţiei direcţiile generale regionale ale finanţelor 
publice, instituţii publice cu personalitate juridică. De asemenea, în cadrul direcţiilor 
generale regionale ale finanţelor publice funcţionează, ca structuri fără personalitate 
juridică: a) direcţii regionale vamale; b) administraţii judeţene/de sector ale finanţelor 
publice, care pot avea în structură servicii/birouri fiscale; c) administraţii pentru 
contribuabilii mijlocii; d) birouri vamale de interior şi de frontieră. 
 
 
  Serviciul public de Inspecţie economico-financiară 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei 
economico-financiare, se înființează și se organizează la nivel central Inspecţia 
economico-financiară, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi la nivel teritorial în 
cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se 
exercită prin structuri specializate. 
 
La nivel central, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice se înfiinţează şi se organizează 
Direcţia generală de inspecţie economico-financiară prin preluarea activităţii, numărului 
de posturi şi a personalului Direcţiei generale de control financiar din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală. La nivel teritorial, serviciile, birourile sau 
compartimentele din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a 
municipiului Bucureşti care au exercitat control financiar în baza Legii nr. 30/1991 
privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, cu 
modificările ulterioare, sunt structurile specializate care efectuează inspecţia 
economico-financiară. 
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Direcţia generală de inspecţie economico-financiară coordonează metodologic serviciile, 
birourile şi compartimentele de inspecţie economico-financiară din cadrul direcţiilor 
generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti. 
 
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1545/2012 privind competenţa de exercitare a 
inspecţiei economico-financiare, soluţionarea conflictului de competenţă şi delegarea 
competenţei aduce următoarele clarificări cu privire la competența generală. 

• Inspecţia economico-financiară se exercită de către Direcţia generală de inspecţie 
economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi structurile 
teritoriale de inspecţie economico-financiară, potrivit competenţelor stabilite de 
prevederile legale.  

• Direcţia generală de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice are competenţă generală în efectuarea activităţii de inspecţie 
economico-financiară. 

 
În ceea ce privește competența teritorială: 

• Pentru exercitarea inspecţiei economico-financiare, competenţa revine acelui 
organ de inspecţie economico-financiară în a cărui rază teritorială se află 
domiciliul fiscal al operatorului economic, în condiţiile legii. Există și excepții de 
la prevederile menționate anterior, pentru sediile secundare ale operatorului 
economic competenţa de exercitare a inspecţiei economico-financiare revine şi 
organului de inspecţie economico-financiară în a cărui rază teritorială se află 
sediul acestora. 

 
În ceea ce privește conflictul de competenţă, există conflict de competenţă când două 
sau mai multe organe de inspecţie economico-financiară se declară deopotrivă 
competente sau necompetente. În acest caz, organul de inspecţie economico-financiară 
care s-a învestit primul sau care s-a declarat ultimul necompetent continuă procedura în 
derulare şi solicită Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară să hotărască 
asupra conflictului. 
 
Direcţia generală de inspecţie economico-financiară hotărăşte, de îndată, asupra 
conflictului, soluţia adoptată fiind comunicată organelor de inspecţie economico-
financiară aflate în conflict, pentru a fi dusă la îndeplinire, cu informarea, după caz, a 
persoanelor interesate. 
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  Serviciul public de Insolvenţă 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare la art. 40 alin. (1) 
se precizează că organele care aplică procedura sunt: instanţele judecătoreşti, 
judecătorul-sindic, administratorul judiciar şi lichidatorul judiciar. De asemenea, 
organele trebuie să asigure efectuarea cu celeritate a actelor şi operaţiunilor prevăzute 
de prezenta lege, precum şi realizarea, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor 
celorlalţi participanţi la aceste acte şi operaţiuni. 
 
 
  Serviciul public de Trezorerie 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare menționează la art. 1 că Trezoreria statului reprezintă un sistem unitar şi 
integrat prin care statul asigură efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi privind 
fonduri publice, inclusiv cele privind datoria publică, şi a altor operaţiuni ale statului, în 
condiţii de siguranţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  
 
Contul curent general al Trezoreriei Statului funcţionează la Banca Naţională a României 
şi este deschis pe numele Ministerului Economiei şi Finanţelor. 
 
Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene pot încheia convenţii cu instituţiile de 
credit selectate de acestea pentru prestarea de servicii de casierie pentru unităţile 
Trezoreriei Statului care nu au organizată casierie-tezaur. La selectarea instituţiilor de 
credit se vor avea în vedere cele mai avantajoase oferte din punctul de vedere al 
bonităţii instituţiilor de credit, precum şi al comisionului practicat de acestea, pe baza 
unui punctaj la care preponderent va fi al doilea criteriu. 
 
În contul curent general al trezoreriei statului Banca Naţională a României înregistrează 
încasările şi efectuează plăţile în limita disponibilităţilor existente în cont. 
 
Funcţionarea contului curent general al trezoreriei statului şi înregistrarea operaţiunilor 
în acest cont se stabilesc prin convenţie încheiată între Ministerul Economiei şi Finanţelor 
şi Banca Naţională a României. 
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  Serviciul public de gestionare a activelor statului 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) este organizată şi 
funcţionează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin 
comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului nr. 23/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
Hotărârea Guvernului nr. 837/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 
329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) este o instituţie de 
specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului şi în coordonarea ministrului economiei. 
 
În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul economiei este sprijinit de un Consiliu de 
Supraveghere şi Îndrumare a activităţii AAAS, format din 5 membri, respectiv câte un 
reprezentant al Ministerului Economiei, care va îndeplini rolul de Preşedinte, al 
Ministerului Justiţiei, al Secretariatului General al Guvernului, al Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi al Ministerului Finanţelor Publice. 
 

  Serviciul public de gestionare a schimbului de mărfuri şi bunuri dintre 
 România şi alte ţări 

Potrivit prevederilor Legii 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și 
compeltările ulterioare, art. 5 alin. (1), activitatea Autorităţii Vamale se exercită prin 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile subordonate.  
 
În cadrul birourilor vamale se pot înfiinţa puncte vamale. 
 
Direcţiile regionale vamale şi birourile vamale sunt unităţi subordonate Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală. 
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3.28.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 
 
  Serviciul public de administrare fiscală 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în realizarea funcţiilor sale, 
Agenţia are, în principal, următoarele atribuţii: 
 
A. Atribuţii generale: 

• contribuie în domeniul său de activitate la implementarea programului de 
guvernare şi a altor documente programatice prin elaborarea şi aplicarea de 
strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, generale sau sectoriale; 
elaborează şi implementează strategia de dezvoltare informatică proprie şi a 
unităţilor sale subordonate, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice; 

• urmăreşte realizarea unui management eficient şi coerent al administrării fiscale; 
• organizează, îndrumă, coordonează şi controlează activitatea structurilor 

subordonate; 
• asigură managementul riscurilor interne şi externe ale organizaţiei; 
• asigură managementul resurselor umane, la nivelul Agenţiei; 
• dezvoltă şi implementează strategii unitare de comunicare internă şi externă; 
• emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de 

alte ministere şi instituţii centrale, care cuprind măsuri referitoare la domeniul 
său de activitate; 

• participă la elaborarea modificărilor şi completărilor aduse Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, a proiectelor de norme metodologice, precum şi a altor acte normative 
care conţin prevederi referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri date 
în administrare, potrivit legii;  

• elaborează proiecte de acte administrative cu caracter normativ care conţin 
prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de 
administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a celorlalte venituri 
bugetare pentru care este competentă, în condiţiile legii; 

• participă, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice, la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor 
bugetare; 
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• iniţiază măsuri pentru dezvoltarea şi desfăşurarea în bune condiţii a relaţiilor 
internaţionale în domeniul său de activitate; 

• asigură aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a reglementărilor în 
domeniul vamal şi a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, 
contribuţiile sociale şi celelalte venituri bugetare, date prin lege în competenţa 
sa, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice; 

• aplică, prin organele abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile 
asigurătorii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii; realizează, 
prin intermediul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, executarea 
silită a drepturilor de import sau de export, a altor taxe şi impozite datorate 
statului, potrivit legii, în cadrul operaţiunilor vamale, a accesoriilor aferente 
acestora, a amenzilor şi a oricăror altor sume datorate bugetului general 
consolidat în temeiul unor titluri executorii, precum şi, în cazurile prevăzute de 
lege, a creanţelor stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, potrivit 
competenţelor legale; 

• defineşte, dezvoltă, implementează, furnizează şi operează servicii specifice 
pentru contribuabili; 

• asigură punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale în domeniul de 
competenţă al Ministerului Finanţelor Publice conform prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor 
internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• efectuează controlul privind respectarea legalităţii, atât la nivelul aparatului 
propriu, cât şi la nivelul structurilor subordonate, în scopul constatării unor 
eventuale abateri de la legalitate şi al luării de măsuri pentru repararea 
prejudiciului produs, după caz; 

• asigură asistenţă pentru recuperarea în România de la persoane fizice şi persoane 
juridice a creanţelor bugetare stabilite prin titluri de creanţă într-un alt stat, 
precum şi recuperarea de către alt stat de la persoane fizice şi persoane juridice a 
creanţelor bugetare stabilite în România, potrivit atribuţiilor stabilite prin lege şi 
tratatelor la care România este parte; 

• ia măsuri, potrivit atribuţiilor stabilite de lege, pentru prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii; sesizează organele de urmărire 
penală în cazul faptelor constatate prin personalul propriu ce ar putea întruni 
elementele constitutive ale unei infracţiuni, în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare; 
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• promovează integritatea în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice la nivelul 
Agenţiei şi întreprinde măsurile de prevenire şi combatere a corupţiei; 

• exercită controlul financiar de gestiune şi controlul financiar preventiv propriu 
privind constituirea şi utilizarea legală şi eficientă a fondurilor publice; 

• propune soluţii de reformă în domeniul administrării fiscale şi vamale şi 
implementează proiecte cu finanţare internă şi/sau externă pentru domeniul său 
de activitate; 

• monitorizează acquis-ul comunitar şi bunele practici în domeniul administrării 
fiscale şi vamale şi formulează propuneri sau, după caz, implementează măsuri 
administrative care decurg din acestea; 

• colaborează, pe bază de protocol, cu autorităţile şi instituţiile publice sau orice 
alte entităţi cu atribuţii în aplicarea legii ori interesate de realizarea politicii de 
administrare fiscală şi vamală; 

• gestionează informaţiile cu privire la colectarea datoriei vamale; asigură datele şi 
prelucrările acestora pentru raportări statistice, inclusiv pentru statistică vamală 
şi statistică publică comerţ exterior EXTRASTAT; 

• soluţionează contestaţiile şi plângerile prealabile formulate împotriva actelor 
emise în exercitarea atribuţiilor; 

• elaborează politici, proceduri şi norme metodologice în domeniul său de 
activitate, pentru structurile proprii, precum şi pentru cele subordonate; 

• elaborează studii, analize şi proiecte de acte normative privind organizarea 
activităţii proprii; 

• culege, verifică, prelucrează şi arhivează date şi informaţii fiscale necesare 
desfăşurării activităţii sale; constituie baze proprii de date relevante şi 
gestionează colaborarea cu autorităţile naţionale competente privind informaţiile 
deţinute, în condiţiile legii; 

• defineşte nivelul de securitate al informaţiilor proprii; 
• aplică împreună cu structurile subordonate, conform competenţelor stabilite de 

lege, legislaţia în domeniul: trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, 
practici neloiale şi preţuri reglementate, inspecţie economico-financiară;  

• Punctul a fost modificat prin Hotărâre 633/2015 la 25/08/2015 
• elaborează, implementează, menţine şi dezvoltă sistemul informatic în domeniile 

sale de activitate; asigură funcţionarea sistemului informatic integrat vamal, cu 
respectarea obligaţiilor referitoare la dezvoltarea şi implementarea sistemelor IT 
care au ca bază legală Decizia vama-electronică (CE) nr. 70/2008 şi alte 
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reglementări comunitare şi naţionale, precum şi a termenelor prevăzute în Planul 
strategic multianual (MASP) al DGTAXUD; 

• reprezintă statul în faţa instanţelor şi a organelor de urmărire penală, ca subiect 
de drepturi şi obligaţii privind raporturile juridice fiscale şi vamale, precum şi 
orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agenţiei, direct sau prin 
direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, în baza mandatelor transmise; 
renunţarea la calea de atac, în litigiile care au legătură cu raporturile juridice 
fiscale şi vamale, precum şi cu orice alte raporturi juridice rezultate din 
activitatea Agenţiei, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei; 

• reprezintă Ministerul Finanţelor Publice ca subiect de drepturi şi obligaţii în 
raporturile juridice litigioase sau în legătură cu acestea, în care Ministerul 
Finanţelor Publice participă nemijlocit în nume propriu, sau ca reprezentant al 
statului, în baza mandatului acordat; 

• organizează programe de perfecţionare profesională a personalului din cadrul 
Agenţiei la nivel central şi la nivelul structurilor subordonate, inclusiv cu sprijinul 
Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă şi al altor organisme specializate în acest 
domeniu; 

• organizează şi asigură gestionarea patrimoniului, inclusiv alocarea, mişcarea, 
evidenţa şi controlul echipamentelor din dotare; 

• elaborează, fundamentează şi avizează, după caz, proiectul bugetului de cheltuieli 
al Agenţiei, pentru aparatul propriu, structurile subordonate, precum şi programul 
de investiţii, pe care le transmite Ministerului Finanţelor Publice în vederea 
cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia; elaborează şi fundamentează 
temeinic proiectul programului de achiziţii, bunuri şi servicii pentru asigurarea 
sustenabilităţii componentei tehnice a Sistemului integrat de securitate a 
frontierei de stat, precum şi proiectul de program de investiţii aferent acestuia; 

• aprobă bugetul de cheltuieli pentru aparatul propriu şi structurile subordonate 
conform bugetului de cheltuieli aprobat de ordonatorul principal de credite în 
cadrul fiecărui exerciţiu bugetar şi repartizează creditele bugetare deschise de 
Ministerul Finanţelor Publice fiecărui ordonator terţiar de credite; 

• iniţiază şi derulează, în condiţiile legii, achiziţiile publice pentru bunuri, servicii şi 
lucrări aferente activităţilor proprii; poate derula proceduri de achiziţie publică 
prin participarea la o asociere de autorităţi contractante; 

• deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator terţiar de 
credite în cadrul fiecărui exerciţiu bugetar şi aprobă bugetul; 



 
 

 

1107 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

• poate participa cu specialişti proprii în programe naţionale şi internaţionale de 
cercetare şi dezvoltare de tehnologii inovatoare în domeniile sale de activitate; 

• asigură cooperarea administrativă, inclusiv schimbul de informaţii, cu alte 
instituţii din ţară şi cu administraţiile fiscale şi vamale ale altor state, cu privire la 
obiectul său de activitate, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, după 
caz; 

• asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal şi vamal din tratatele 
internaţionale la care România este parte; 

• încheie tratate la nivel departamental şi convenţii cu administraţii fiscale şi 
vamale din alte state, cu organizaţii internaţionale sau cu alte entităţi, în 
domeniul său de activitate; 

• acordă sau primeşte asistenţă tehnică în domeniul său de activitate şi derulează 
proiecte şi activităţi de cooperare cu administraţii fiscale şi vamale din alte state 
sau cu organizaţii internaţionale sau alte entităţi; 

• participă, prin reprezentanţi, la evenimente organizate de către alte administraţii 
fiscale şi vamale, organizaţii internaţionale sau alte entităţi ori în colaborare cu 
acestea, în domeniul său de activitate; 

• participă în numele Ministerul Finanţelor Publice la activităţile Organizaţiei 
Intraeuropene a Administraţiilor Fiscale; 

• reprezintă România în cadrul Organizaţiei Mondiale a Vămilor prin intermediul 
Direcţiei generale a vămilor; 

• asigură legătura operativă pe probleme fiscale sau vamale prin reprezentanţi 
permanenţi la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană 
sau în cadrul altor organizaţii internaţionale, potrivit competenţelor Agenţiei. 

 
B. Atribuţii în domeniul fiscal: 

• stabileşte prin ordin al preşedintelui competenţa teritorială, alta decât cea 
reglementată prin alte acte normative, pentru administrarea impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor şi altor venituri administrate potrivit legii; 

• stabileşte şi aplică procedura de administrare a timbrului de mediu datorat de 
contribuabili potrivit legii, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule; 

• asigură înregistrarea contribuabililor, gestionarea registrului contribuabililor, a 
dosarului fiscal al contribuabililor şi a cazierului fiscal, precum şi a altor evidenţe, 
prin structuri proprii şi subordonate; 
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• organizează şi administrează evidenţa impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi 
a altor venituri bugetare, potrivit legii, declarate şi plătite de către contribuabili; 

• elaborează şi aplică procedurile privind evidenţa analitică pe plătitori şi stingere a 
creanţelor prin plata voluntară; 

• organizează activitatea de recuperare a creanţelor fiscale restante prin aplicarea 
măsurilor de executare silită; 

• efectuează inspecţia fiscală şi verificarea fiscală şi emite acte administrative 
fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală; 

• organizează activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit 
legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a bunurilor sechestrate în cadrul 
procedurii de executare silită, potrivit legii; 

• introduce şi promovează metode de înregistrare fiscală, declarare şi plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, bazate pe utilizarea tehnologiei informaţiei şi 
în susţinerea cerinţelor contribuabililor; 

• acordă, la cererea temeinic justificată a contribuabililor, înlesniri la plata 
obligaţiilor fiscale restante, în condiţiile legii; 

• organizează activitatea de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare a creanţelor fiscale ale contribuabililor pentru care s-au emis titluri 
executorii; 

• urmăreşte încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin modernizarea 
şi furnizarea de servicii menite să le faciliteze îndeplinirea obligaţiilor fiscale; 

• aplică măsurile prevăzute de lege în cazul neconformării contribuabililor în 
îndeplinirea obligaţiilor de înregistrare fiscală, declarative şi de plată; 

• constată şi sancţionează faptele care constituie contravenţii potrivit 
reglementărilor în vigoare şi reţine, în vederea confiscării, mărfurile care fac 
obiectul contravenţiei, pentru care legea prevede o astfel de sancţiune; 

• deţine, administrează, analizează şi evaluează informaţiile fiscale şi vamale şi 
acţionează, în condiţiile legii, pentru obţinerea de informaţii relevante pentru 
Agenţie, din diverse surse, în vederea identificării atât a unor potenţiale riscuri, 
cât şi a contribuabililor care prezintă risc ridicat din punctul de vedere al 
administrării fiscale şi vamale; 

• stabileşte categoriile de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri date în 
administrarea sa, care se plătesc în contul unic, precum şi metodologia de 
distribuire şi stingere a acestora; 

• organizează activitatea de monitorizare a colectării creanţelor bugetare prin 
aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare, precum şi a 
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proceselor derulate, potrivit procedurilor aprobate, de către structurile 
subordonate; 

• elaborează şi aplică metodologii de gestiune a arieratelor bugetare şi 
monitorizează recuperarea acestora; 

• elaborează şi aplică procedurile de impunere pentru persoanele juridice şi 
persoanele fizice, conform dispoziţiilor legale; 

• elaborează şi aplică procedurile privind plata voluntară şi stabilirea mijloacelor de 
plată, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice; 

• elaborează şi aplică, prin organele abilitate, proceduri privind alte modalităţi de 
stingere a obligaţiilor bugetare pentru care este competentă; 

• participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează şi face 
propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza 
datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale şi a legislaţiei în 
vigoare privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare; 

• repartizează la nivel teritorial programul de încasări şi analizează permanent 
modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care are competenţe legale de 
administrare; 

• elaborează modelul şi conţinutul formularelor utilizate pentru administrarea 
fiscală, precum şi instrucţiunile de completare a acestora; 

• asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor care sunt utilizate în domeniul său de 
activitate; 

• elaborează procedura pentru preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate 
între persoane afiliate, şi emite actele administrative referitoare la soluţia fiscală 
individuală anticipată şi acordul de preţ în avans; 

• îndrumă contribuabilii în aplicarea legislaţiei fiscale şi procedural-fiscale, precum 
şi a prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri, pe baza coordonării 
metodologice a Ministerul Finanţelor Publice; 

• asigură îndrumarea organelor fiscale teritoriale pentru aplicarea unitară, corectă 
şi nediscriminatorie a prevederilor legislaţiei fiscale privind impozitele, taxele, 
contribuţiile sociale şi celelalte venituri bugetare în vederea aplicării unui 
tratament echitabil tuturor contribuabililor; 

• elaborează norme metodologice şi proceduri privind competenţele de exercitare, 
condiţiile şi modalităţile de efectuare şi suspendare a inspecţiei fiscale şi a 
verificărilor fiscale la persoane fizice; 
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• asigură aplicarea politicii fiscale în domeniul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 
sociale; 

• organizează activitatea privind publicarea pe pagina de internet a Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, a contribuabililor care 
înregistrează obligaţii bugetare restante, precum şi a altor registre publice 
prevăzute de lege; 

• furnizează structurilor specializate ale Ministerului Finanţelor Publice informaţiile 
necesare fundamentării calculului contribuţiei României la bugetul Uniunii 
Europene; 

• desemnează, în condiţiile legii, administratorul judiciar/lichidatorul şi verifică 
activitatea acestuia, în situaţia în care Agenţia sau unităţile sale subordonate 
deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor debitorilor împotriva cărora s-
a deschis procedura insolvenţei; 

• înscrie, prin direcţiile de specialitate din aparatul propriu şi prin structurile din 
cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, cu atribuţii de 
administrare a veniturilor bugetare, creanţele bugetare administrate de aceasta, 
la registrele de publicitate mobiliară şi imobiliară, în condiţiile legii; 

• organizează activitatea de recuperare a creanţelor restante provenite din 
colaborare interstatală şi de asistenţă pentru recuperarea în România a creanţelor 
stabilite într-un alt stat, precum şi pentru recuperarea într-un alt stat a creanţelor 
stabilite în România. 

 
C. Atribuţii în domeniul vamal: 

• aplică reglementările vamale, precum şi alte dispoziţii referitoare la mărfurile 
aflate sub supraveghere vamală sau supuse controlului vamal; 

• aplică, în domeniul său de competenţă, prevederile Legii nr. 86/2006 privind 
Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor 
acte normative de aplicare a acesteia; 

• urmăreşte şi supraveghează, potrivit legii, respectarea reglementărilor vamale pe 
întregul teritoriu al ţării şi exercită controlul specific; 

• aplică prevederile Tarifului vamal şi ale altor acte normative referitoare la acesta; 
• urmăreşte aplicarea corectă a regulilor generale de interpretare a nomenclaturii 

Sistemului armonizat şi de evaluare în vamă a mărfurilor, precum şi a prevederilor 
actelor normative referitoare la drepturile vamale şi taxele cu efect echivalent 
prevăzute la importul de mărfuri; 
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• aplică prevederile legale privind originea preferenţială şi nepreferenţială a 
mărfurilor şi elaborează metodologii pentru aplicarea regulilor de origine 
preferenţială cuprinse în protocoalele de reguli de origine la acordurile încheiate 
de Uniunea Europeană; 

• aplică dispoziţiile privind gestionarea contingentelor tarifare stabilite de Comisia 
Europeană pe teritoriul naţional; aplică şi gestionează în mod integrat măsurile 
netarifare stabilite la nivel comunitar, precum şi cele cu caracter naţional 
stabilite de alte instituţii potrivit competenţelor legale; asigură aplicarea 
măsurilor ce revin pe plan naţional în exercitarea politicii agricole comune, în 
domeniul său de competenţă; 

• administrează şi gestionează, în cooperare cu autorităţile vamale ale statelor 
membre ale Uniunii Europene, aranjamentele administrative privind sistemul 
contingentelor tarifare comunitare; 

• îndeplineşte atribuţiile legate de realizarea controalelor Fondului European de 
Garantare Agricolă, delegate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
în calitate de organism responsabil în plan naţional de derularea şi gestionarea 
fondurilor europene pentru agricultură; 

• raportează Comisiei Europene cazurile de fraudă şi iregularităţi privind drepturile 
vamale mai mari de 10.000 euro; 

• încasează şi contabilizează resursele proprii tradiţionale, respectiv taxe vamale, 
contribuţii agricole, taxe antidumping, ale bugetului comunitar; 

• asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal din acordurile, convenţiile şi 
tratatele internaţionale la care România este parte; 

• asigură aplicarea în domeniul vamal a legislaţiei naţionale şi comunitare; 
• elaborează şi adoptă norme tehnice de aplicare a prevederilor Regulamentului 

vamal; 
• participă împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul vamal; 
• elaborează propuneri privind sistematizarea legislaţiei vamale; 
• exercită activitatea de control ulterior şi orice altă formă de control specific în 

legătură cu aplicarea şi respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal; 
• urmăreşte respectarea de către persoanele fizice şi juridice a reglementărilor 

vamale în domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală; 
• exercită supravegherea şi controlul vamal în domeniul traficului ilicit de droguri, 

precursori, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, produse cu 
regim special, respectiv produse strategice, cu dublă utilizare, arme, muniţii, 
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substanţe chimice periculoase, produse care afectează stratul de ozon, produse 
radioactive, biologice, nucleare, organisme modificate genetic, deşeuri etc., al 
traficului ilicit cu bunuri culturale mobile, cu specii sălbatice de floră şi faună, cu 
metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, al traficului de mărfuri cu 
risc pentru sănătatea şi siguranţa consumatorului, respectiv în domeniul bunurilor 
prohibite şi restricţionate de reglementările vamale; 

• asigură aplicarea prevederilor comunitare în domeniul controlului mişcării de 
numerar la frontiera comunitară a României; 

• verifică modul de declarare de către titularul operaţiunii vamale sau de către 
reprezentantul său a drepturilor de import şi a altor drepturi legal datorate 
reprezentând impozite şi taxe care, potrivit legii, sunt în atribuţia autorităţii 
vamale; încasează şi virează aceste drepturi; stabileşte, prin controlul ulterior al 
declaraţiilor, diferenţele şi asigură încasarea sau, după caz, rambursarea ori 
remiterea acestora; aplică formele şi instrumentele de plată şi de garantare a 
drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe aflate în competenţa sa; 

• opreşte şi controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, 
export, aflate sub supraveghere vamală sau fiscală, precum şi bagajele însoţite ori 
neînsoţite ale călătorilor care trec frontiera de stat a României şi verifică 
legalitatea şi regimul vamal sau fiscal al acestora, potrivit reglementărilor vamale 
sau fiscale în vigoare; 

• verifică, potrivit reglementărilor vamale în vigoare, pe timp de zi şi de noapte, 
clădiri, depozite, terenuri şi alte obiective şi poate preleva, în condiţiile legii, 
probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate în vederea 
identificării şi expertizării mărfurilor supuse vămuirii; 

• efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări, potrivit reglementărilor legale în 
vigoare, în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei vamale 
de către persoane fizice şi juridice; verifică registre şi alte forme de evidenţă şi 
are dreptul de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte, fără plată, 
documentaţia şi informaţiile privind operaţiunile vamale; 

• utilizează sistemul informatic integrat vamal în exercitarea atribuţiilor în 
domeniul vamal; 

• asigură organizarea şi funcţionarea unităţii nucleare, formată din totalitatea 
aparatelor, instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor emiţătoare de radiaţii 
ionizante şi a personalului specializat şi autorizat să opereze echipamentele 
unităţii nucleare şi întocmeşte documentaţiile de obţinere şi modificare a 
autorizaţiilor de utilizare, deţinere, transfer, dezafectare, import pentru dotarea 
existentă şi cea ulterioară, emite instrucţiuni specifice de utilizare a aparatelor, 
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echipamentelor şi instalaţiilor radiologice, întocmeşte rapoarte periodice privind 
utilizarea aparaturii din dotare, pregătirea personalului, asigurarea subunităţilor 
cu personal operator, metode de contrabandă şi propuneri de contracarare a 
fenomenului infracţional transfrontalier şi de optimizare a activităţii; 

• asigură, în condiţiile legii, operarea în domeniul specific de activitate şi 
sustenabilitatea componentei tehnice a Sistemului integrat pentru securitatea 
frontierei de stat, parte a subsistemelor-suport de control, informatic şi logistic - 
Filtrul III, formată din totalitatea aparatelor, echipamentelor, instalaţiilor de 
control emiţătoare de radiaţii ionizante şi sisteme complementare de control din 
dotare integrate, prin aplicaţii software dedicate, pentru realizarea bazelor de 
date relevante; verifică, prelucrează, arhivează informaţiile culese din bazele 
proprii de date relevante şi gestionează colaborarea, în acest segment de 
activitate, cu autorităţile naţionale competente în condiţiile legii; 

• asigură, conform competenţelor prevăzute de acte normative comunitare şi 
naţionale, implementarea Strategiei naţionale de aderare la spaţiul Schengen şi a 
măsurilor ce îi revin din Planul de acţiune Schengen, precum şi implementarea 
Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României şi a 
măsurilor ce îi revin atât din Planul de acţiune Schengen, cât şi din Planul 
multianual de investiţii; 

• adoptă măsurile necesare pentru asigurarea aplicării prevederilor Convenţiei 
privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, încheiată la 
26 iulie 1995, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 316 
din 27 noiembrie 1995, p. 34), ale Convenţiei cu privire la asistenţa reciprocă şi 
cooperarea între administraţiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997, în 
temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 24 din 23 ianuarie 
1998, p. 2) şi ale Deciziei vama-electronică (CE) nr. 70/2008; 

• acţionează pentru îndeplinirea programelor privind integrarea vamală europeană; 
• cooperează cu autorităţile vamale ale altor state, precum şi cu organismele 

internaţionale de specialitate, în vederea prevenirii, cercetării şi combaterii 
fraudelor vamale; 

• asigură reprezentarea României la reuniunile interne şi internaţionale în domeniul 
vamal sau al produselor accizabile, conform competenţelor; 

• întreprinde măsurile legale privind verificarea, autorizarea şi supravegherea 
producţiei, deţinerii, importului şi circulaţiei produselor accizabile, conform 
legislaţiei în vigoare; 

• elaborează procedurile referitoare la producţia şi circulaţia produselor accizabile 
în regim suspensiv; 
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• organizează şi efectuează controlul respectării prevederilor legale privind 
supravegherea mişcării produselor accizabile pe teritoriul naţional; 

• îndeplineşte atribuţiile prevăzute de reglementările fiscale privind urmărirea 
documentelor administrative electronice, întocmite în cazul deplasării produselor 
accizabile în regim suspensiv; 

• asigură cooperarea administrativă în domeniul accizelor, în conformitate cu 
dispoziţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 389/2012 privind cooperarea 
administrativă în domeniul accizelor; 

• îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile prevăzute de lege în domeniul autorizării, 
atestării, avizării persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi de 
producţie, îmbuteliere, ambalare, primire, deţinere, depozitare şi/sau expediere, 
comercializare, utilizare finală a produselor accizabile. 

 
D. Atribuţii în domeniul prevenirii, descoperirii şi combaterii evaziunii fiscale şi a fraudei 
fiscale şi vamale: 

a) atribuţii în domeniul prevenirii şi descoperirii evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale şi 
fraudei vamale: 
• acţionează atât în vederea prevenirii sustragerii de la plată a sumelor datorate 

bugetelor administrate de Agenţie, cât şi pentru prevenirea şi descoperirea 
evaziunii fiscale şi a fraudelor fiscale şi vamale; 

• cooperează cu instituţiile cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor 
internaţionale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum şi 
cu organismele de luptă împotriva fraudelor din cadrul Uniunii Europene, în 
cauzele de interes comun; 

• verifică respectarea reglementărilor legale privind circulaţia mărfurilor pe 
drumurile publice, în porturi, căi ferate şi fluviale, aeroporturi, în vecinătatea 
punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum şi în alte locuri în care se 
desfăşoară o asemenea activitate; 

• verifică legalitatea activităţilor desfăşurate, existenţa şi autenticitatea 
documentelor justificative în activităţile de producţie şi prestări de servicii ori pe 
timpul transportului, depozitării şi comercializării bunurilor şi aplică sigilii pentru 
asigurarea integrităţii bunurilor; 

• constituie şi utilizează baze de date necesare pentru prevenirea şi descoperirea 
infracţiunilor economico-financiare şi a altor fapte ilicite în domeniul fiscal şi 
vamal; 

• efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări fiscale şi vamale necesare 
prevenirii şi descoperirii faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi vamală, 
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inclusiv în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei 
specifice; 

• solicită, în condiţiile legii, date sau, după caz, documente, de la orice entitate 
privată şi/sau publică, în scopul instrumentării şi fundamentării constatărilor cu 
privire la săvârşirea unor fapte care contravin legislaţiei în vigoare în domeniul 
financiar fiscal şi vamal; 

• constată împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în 
domeniul evaziunii fiscale, stabileşte implicaţiile fiscale ale acestora şi dispune, în 
condiţiile Codului de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori 
există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă, să îşi 
înstrăineze ori să îşi risipească patrimoniul; 

• legitimează şi stabileşte identitatea administratorilor unităţilor controlate, 
precum şi a oricăror persoane implicate în săvârşirea faptelor de evaziune şi 
fraudă fiscală şi vamală constatate şi solicită acestora explicaţii scrise, după caz; 

• reţine documente, în condiţiile Codului de procedură fiscală, solicită copii 
certificate de pe documentele originale, prelevează probe, eşantioane, mostre şi 
alte asemenea specimene, solicită efectuarea expertizelor tehnice necesare 
finalizării actului de control; 

• exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea şi descoperirea oricăror 
acte şi fapte din domeniul economicofinanciar, fiscal şi vamal, care au ca efect 
evaziunea şi frauda fiscală şi vamală; 

• efectuează, în condiţiile legii, controale în vederea identificării evaziunii şi 
fraudei fiscale şi vamale la toate categoriile de contribuabili, indiferent de 
domiciliul fiscal, mărimea şi forma de organizare, precum şi în orice loc, 
indiferent de forma sub care se desfăşoară activităţi economice, generatoare de 
venituri; 

• participă, cu personal propriu sau în colaborare cu organele de specialitate ale 
altor ministere şi instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi sancţionare a 
activităţilor ilicite care generează fenomene de evaziune şi fraudă fiscală şi 
vamală; 

• încheie, ca urmare a controalelor efectuate, acte de control pentru stabilirea 
stării de fapt fiscale, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, precum şi 
pentru constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea 
penală sesizând, după caz, organele de urmărire penală; 

• opreşte şi controlează, în condiţiile legii, mijloacele de transport încărcate sau 
susceptibile a fi încărcate cu produse accizabile aflate în mişcare naţională, 
intracomunitară şi internaţională, verifică îndeplinirea condiţiilor legale cu privire 
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la circulaţia produselor accizabile, verifică, în condiţiile legii, pe timp de zi şi de 
noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii şi alte obiective şi poate preleva, în 
condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate, în 
vederea identificării şi expertizării produselor accizabile; 

• constată şi sancţionează faptele care constituie contravenţii potrivit 
reglementărilor în vigoare referitoare la regimul produselor accizabile şi reţine, în 
vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul contravenţiei, pentru care legea 
prevede o astfel de sancţiune; 

• efectuează, în condiţiile Codului de procedură fiscală, controale în toate spaţiile 
în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri şi servicii în 
vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte care sunt 
interzise de actele normative în vigoare; 

• constată contravenţiile şi aplică sancţiunile corespunzătoare, potrivit 
competenţelor prevăzute de lege; 

• dispune măsuri, în condiţiile legislaţiei fiscale, cu privire la confiscarea, în 
condiţiile legii, a bunurilor a căror fabricaţie, depozitare, transport sau desfacere 
este ilicită, precum şi a veniturilor realizate din activităţi comerciale sau prestări 
de servicii nelegale şi ridică documentele financiar-contabile şi de altă natură care 
pot servi la dovedirea contravenţiilor sau, după caz, a infracţiunilor; 

 
b) atribuţii în domeniul combaterii actelor şi faptelor de evaziune fiscală şi fraudă 

fiscală şi fraudă vamală: 
• acordă, prin intermediul Direcţiei de combatere a fraudelor, suport tehnic de 

specialitate procurorului în efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca 
obiect infracţiuni economico-financiare; 

• efectuează, prin intermediul Direcţiei de combatere a fraudelor, din dispoziţia 
procurorului: 

- constatări tehnico-ştiinţifice care constituie mijloace de probă, în condiţiile 
legii; 

- investigaţii financiare în vederea indisponibilizării de bunuri; 
- orice alte verificări în materie fiscală dispuse de procuror. 
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  Serviciul public de asistenţă a contribuabililor 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, Atribuțiile Agenţiei sunt următoarele: 

• defineşte, dezvoltă, implementează, furnizează şi operează servicii specifice 
pentru contribuabili;  

• stabileşte şi aplică procedura de administrare a timbrului de mediu datorat de 
contribuabili potrivit legii, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;  

• asigură înregistrarea contribuabililor, gestionarea registrului contribuabililor, a 
dosarului fiscal al contribuabililor şi a cazierului fiscal, precum şi a altor 
evidenţe, prin structuri proprii şi subordonate;  

• organizează şi administrează evidenţa impozitelor, taxelor, contribuţiilor 
sociale şi a altor venituri bugetare, potrivit legii, declarate şi plătite de către 
contribuabili;  

• introduce şi promovează metode de înregistrare fiscală, declarare şi plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, bazate pe utilizarea tehnologiei 
informaţiei şi în susţinerea cerinţelor contribuabililor; 

• acordă, la cererea temeinic justificată a contribuabililor, înlesniri la plata 
obligaţiilor fiscale restante, în condiţiile legii;  

• organizează activitatea de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare a creanţelor fiscale ale contribuabililor pentru care s-au emis titluri 
executorii; 

• urmăreşte încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin 
modernizarea şi furnizarea de servicii menite să le faciliteze îndeplinirea 
obligaţiilor fiscale;  

• aplică măsurile prevăzute de lege în cazul neconformării contribuabililor în 
îndeplinirea obligaţiilor de înregistrare fiscală, declarative şi de plată;  

• constată şi sancţionează faptele care constituie contravenţii potrivit 
reglementărilor în vigoare şi reţine, în vederea confiscării, mărfurile care fac 
obiectul contravenţiei, pentru care legea prevede o astfel de sancţiune;  

• deţine, administrează, analizează şi evaluează informaţiile fiscale şi vamale şi 
acţionează, în condiţiile legii, pentru obţinerea de informaţii relevante pentru 
Agenţie, din diverse surse, în vederea identificării atât a unor potenţiale 
riscuri, cât şi a contribuabililor care prezintă risc ridicat din punctul de vedere 
al administrării fiscale şi vamale;  
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• participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează şi face 
propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe 
baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale şi a 
legislaţiei în vigoare privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte 
venituri bugetare;  

• îndrumă contribuabilii în aplicarea legislaţiei fiscale şi procedural-fiscale, 
precum şi a prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri, pe baza 
coordonării metodologice a Ministerul Finanţelor Publice;  

• asigură îndrumarea organelor fiscale teritoriale pentru aplicarea unitară, 
corectă şi nediscriminatorie a prevederilor legislaţiei fiscale privind impozitele, 
taxele, contribuţiile sociale şi celelalte venituri bugetare în vederea aplicării 
unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;  

• organizează activitatea privind publicarea pe pagina de internet a Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, a contribuabililor care 
înregistrează obligaţii bugetare restante, precum şi a altor registre publice 
prevăzute de lege; 

• efectuează, în condiţiile legii, controale în vederea identificării evaziunii şi 
fraudei fiscale şi vamale la toate categoriile de contribuabili, indiferent de 
domiciliul fiscal, mărimea şi forma de organizare, precum şi în orice loc, 
indiferent de forma sub care se desfăşoară activităţi economice, generatoare 
de venituri; 

 
 
  Serviciul public de Inspecţie economico-financiară 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 
privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, Organele de 
inspecţie economico-financiară au următoarele atribuţii: 

• verifică operaţiunile efectuate de operatorii economici în scopul creşterii 
veniturilor, reducerii cheltuielilor şi diminuării arieratelor, în fundamentarea şi 
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; 

• verifică exactitatea şi realitatea înregistrărilor în evidenţele financiar-contabile 
prevăzute de lege şi de actele de constituire a operatorilor economici; 

• controlează respectarea indicatorilor economico-financiari aprobaţi prin bugetele 
de venituri şi cheltuieli de către operatorii economici, precum şi respectarea 
modului de raportare a acestora; 
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• verifică realitatea informaţiilor cuprinse atât în documentaţia aferentă 
fundamentării sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru susţinerea 
anumitor activităţi, cât şi în documentele justificative prevăzute de lege pentru 
acordarea acestora; 

• verifică la operatorii economici modul de organizare şi exercitare a controlului 
intern şi controlului financiar preventiv; 

• verifică modul în care operatorii economici, beneficiari ai finanţărilor 
rambursabile garantate de stat sau subîmprumutate, constituie şi asigură sursele 
de rambursare şi de plată a dobânzilor, comisioanelor şi/sau a celorlalte costuri, 
aferente finanţărilor rambursabile respective; 

• verifică modul de utilizare a fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora; 

• îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite, potrivit legii, în sarcina Ministerului 
Finanţelor Publice. 

 

  Serviciul public de Insolvenţă 

În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea 
activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare la art. 1 se precizează că procedurile de insolvenţă, procedurile de lichidare 
voluntară, precum şi procedurile de prevenire a insolvenţei prevăzute de lege, inclusiv 
măsurile de supraveghere financiară ori de administrare specială, sunt conduse de 
practicieni în insolvenţă compatibili.  
 
Tribunalul în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al 
debitorului este competent să soluţioneze cererile ce vizează procedurile de prevenire a 
insolvenței. 
 
Cererile şi pricinile referitoare la concordatul preventiv sunt de competenţa 
judecătorului-sindic, desemnat potrivit prevederilor Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Hotărârile pronunţate de preşedintele tribunalului sau de judecătorul-sindic, în aplicarea 
procedurii de prevenire a insolvenței, sunt executorii. 
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Hotărârile preşedintelui tribunalului sau ale judecătorului sindic pot fi atacate de părţi 
numai cu apel, în termen de 7 zile, care se calculează de la comunicare, pentru absenţi, 
şi de la pronunţare, pentru cei prezenţi. 
 
Un debitor poate adresa preşedintelui tribunalului o cerere de numire a unui mandatar 
ad-hoc. Prin cererea sa, debitorul propune un mandatar ad-hoc dintre practicienii în 
insolvenţă, autorizaţi potrivit legii. Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a 
motivelor care fac necesară numirea unui mandatar ad-hoc. 
 
Cererea se depune la cabinetul preşedintelui tribunalului şi se înregistrează într-un 
registru special.  
 
După primirea cererii, preşedintele tribunalului dispune citarea, în termen de 5 zile, prin 
agent procedural, a debitorului şi a mandatarului ad-hoc propus. 
 
Judecătorul-sindic are următoarele atribuţii în procedura concordatului preventiv: 

• să numească administratorul concordatar provizoriu; 
• să omologheze, la cererea administratorului concordatar, concordatul 

preventiv; 
• să constate, la cererea oricărui creditor nesemnatar al concordatului preventiv, 

îndeplinirea condiţiilor cerute pentru a fi înscris pe lista creditorilor ce au 
aderat la concordatul preventiv; 

• să dispună prin încheiere, potrivit prevederilor art. 18, suspendarea provizorie a 
executărilor silite contra debitorului, în baza ofertei de concordat preventiv 
formulate de debitor şi transmise creditorilor; 

• să judece acţiunile în nulitate şi în rezoluţiune a concordatului preventiv. 
 
Atribuţiile administratorului concordatar sunt următoarele: 

• întocmeşte tabelul creditorilor, care include şi creditorii contestaţi sau ale 
căror creanţe sunt în litigiu, şi tabelul creditorilor concordatari; o creanţă a 
unui creditor cu mai mulţi debitori solidari aflaţi în procedură de concordat va fi 
înscrisă în toate tablourile creditorilor cu valoarea nominală a creanţei deţinute 
până ce aceasta va fi complet acoperită; 

• elaborează, împreună cu debitorul, oferta de concordat, cu elementele 
componente ale acesteia, respectiv proiectul de concordat şi planul de 
redresare; 
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• face demersuri pentru soluţionarea pe cale amiabilă a oricărei dispute între 
debitor şi creditori ori între creditori; 

• solicită judecătorului-sindic omologarea concordatului preventiv; 
• supraveghează îndeplinirea obligaţiilor asumate de către debitor prin 

concordatul preventiv; 
• informează, de urgenţă, adunarea creditorilor concordatari asupra neîndeplinirii 

sau îndeplinirii necorespunzătoare de către debitor a obligaţiilor sale; 
• întocmeşte şi transmite adunării creditorilor concordatari rapoarte lunare sau 

trimestriale asupra activităţii sale şi a debitorului; raportul administratorului 
concordatar va conţine şi opinia acestuia privind existenţa sau, după caz, 
inexistenţa unor motive de rezoluţiune a concordatului preventiv; 

• convoacă adunarea creditorilor concordatari; 
• cere instanţei închiderea procedurii concordatului preventiv; 
• îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul capitol, instituite prin 

concordatul preventiv ori stabilite de judecătorul-sindic. 
 
Cu privire la procedura insolvenței, organele care aplică procedura pot fi: instanţele 
judecătoreşti, judecătorul-sindic, administratorul judiciar şi lichidatorul judiciar.  
 
Toate procedurile prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia apelului, sunt de 
competenţa tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui 
circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei 
sesizării instanţei. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de 
insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de 
prezenta lege. 
 
Principalele atribuţii ale judecătorului-sindic, în ceea ce privește procedura 
insolvenței, sunt următoarele: 

• pronunţarea motivată a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei şi, după 
caz, de intrare în faliment, atât prin procedura generală, cât şi prin procedura 
simplificată; 

• judecarea contestaţiei debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor 
pentru începerea procedurii; 

• judecarea opoziţiei creditorilor la deschiderea procedurii; 
• desemnarea motivată, după verificarea eventualelor incompatibilităţi, prin 

sentinţa de deschidere a procedurii, după caz, a administratorului judiciar 
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provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu, solicitat de creditorul care a depus 
cererea de deschidere a procedurii ori de către debitor, dacă cererea îi aparţine 
acestuia. În lipsa unei astfel de propuneri făcute de către debitor sau de către 
oricare dintre creditori, desemnarea se va face dintre practicienii în insolvenţă 
înscrişi în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, 
care şi-au depus ofertă la dosar. Dacă nu s-a depus nicio ofertă, va desemna 
aleatoriu pe oricare dintre practicienii în insolvenţă înscrişi în Tabloul Uniunii 
Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România. În cazul în care atât 
debitorul, cât şi creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator 
judiciar/lichidator judiciar va avea prevalenţă cererea creditorului. Dacă creditorii 
solicită a fi desemnaţi administratori judiciari/lichidatori judiciari diferiţi, 
judecătorul-sindic va desemna motivat pe unul dintre cei propuşi de aceştia. 
Desemnarea se va face pentru administrarea procedurii până la confirmarea 
acestuia în condiţiile legii. Totodată, judecătorul-sindic va fixa onorariul în 
conformitate cu criteriile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 
atribuţiilor acestuia pentru această perioadă; 

• confirmarea, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului 
judiciar desemnat de adunarea creditorilor ori de creditorul care deţine mai mult 
de 50% din valoarea creanţelor. Dacă nu există contestaţii asupra legalităţii 
hotărârii adunării creditorilor sau a deciziei creditorului care deţine mai mult de 
50% din valoarea creanţelor, confirmarea se face în camera de consiliu, fără 
citarea părţilor, în termen de 5 zile de la sesizarea judecătorului-sindic; 

• înlocuirea, pentru motive temeinice, prin încheiere, a administratorului judiciar 
sau a lichidatorului judiciar, potrivit prevederilor art. 57 alin. (4); 

• judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce 
activitatea; 

• judecarea cererilor de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere 
care au contribuit la ajungerea debitorului în insolvenţă, potrivit art. 169, sau 
sesizarea organelor de urmărire penală atunci când există date cu privire la 
săvârşirea unei infracţiuni; 

• judecarea acţiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidatorul 
judiciar pentru anularea unor acte ori operaţiuni frauduloase, potrivit prevederilor 
art. 117-122 şi a acţiunilor în nulitatea plăţilor sau operaţiunilor efectuate de 
către debitor, fără drept, după deschiderea procedurii; 
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• judecarea contestaţiilor debitorului, ale comitetului creditorilor sau ale oricărei 
persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar ori de 
lichidatorul judiciar; 

• confirmarea planului de reorganizare, după votarea lui de către creditori; 
• soluţionarea cererii administratorului judiciar sau a creditorilor de întrerupere a 

procedurii de reorganizare judiciară şi de intrare în faliment; 
• soluţionarea contestaţiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau 

ale lichidatorului judiciar; 
• judecarea acţiunii în anularea hotărârii adunării creditorilor; 
• judecarea cererilor administratorului judiciar/lichidatorului judiciar în situaţiile în 

care nu se poate lua o hotărâre în şedinţele comitetului creditorilor sau ale 
adunării creditorilor din lipsa de cvorum cauzată de neprezentarea creditorilor 
legal convocaţi, la cel puţin două şedinţe ale acestora având aceeaşi ordine de zi; 

• dispunerea convocării adunării creditorilor, cu o anumită ordine de zi; 
• pronunţarea hotărârii de închidere a procedurii; 
• orice alte atribuţii prevăzute de lege. 

 
Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii 
administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului judiciar şi la procesele şi cererile de 
natură judiciară aferente procedurii insolvenţei. Atribuţiile manageriale aparţin 
administratorului judiciar ori lichidatorului judiciar sau, în mod excepţional, debitorului, 
dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi administra averea. Deciziile manageriale ale 
administratorului judiciar, lichidatorului judiciar sau debitorului care şi-a păstrat dreptul 
de administrare pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către creditori, prin 
organele acestora. 
 
 
  Serviciul public de Trezorerie 

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea 
şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, operațiunile desfășurate prin Trezoreria Statului sunt 
următoarele: 

a) veniturile şi cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, 
bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului; 

b) veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, care se constituie şi se 
utilizează potrivit reglementărilor legale; 
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c) veniturile şi cheltuielile bugetelor instituţiilor publice; 
d) răscumpărarea certificatelor de trezorerie pentru populaţie, transformate în 

certificate de depozit; 
e) datoria publică în lei şi valută, inclusiv serviciul datoriei publice; 
f) alte venituri şi cheltuieli privind fonduri publice, reglementate prin dispoziţii 

legale, inclusiv drepturile de încasat şi obligaţiile de plată ale statului, la baza 
cărora stau acorduri şi convenţii guvernamentale şi comerciale. 

  
Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, efectuează 
operaţiunile de încasări şi plăţi prin unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt 
înregistrate fiscal, cu excepţia instituţiilor publice ai căror conducători au calitatea de 
ordonatori principali şi secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor 
sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale şi instituţiilor publice autonome cu sediul 
în municipiul Bucureşti, precum şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care 
efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin Trezoreria Municipiului Bucureşti. 
 
Operaţiunile de încasări şi plăţi dispuse de Ministerul Economiei şi Finanţelor în contul şi 
în numele statului se efectuează prin trezoreria operativă centrală. Există totuși și 
excepții, prin trezoreria operativă centrală pot fi efectuate şi alte operaţiuni de încasări 
şi plăţi stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. 
 
În vederea efectuării cheltuielilor, instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare 
şi de subordonare, au obligaţia de a transmite unităţilor Trezoreriei Statului la care au 
conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, potrivit reglementărilor 
legale în vigoare. La decontarea sumelor în numerar sau prin virament din conturile 
instituţiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unităţile Trezoreriei Statului verifică 
existenţa bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor respective, urmărind 
respectarea încadrării în prevederile bugetare şi în creditele bugetare deschise şi 
repartizate şi/sau în disponibilităţile de fonduri, după caz, precum şi alte obiective 
stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.  
 
Din conturile de cheltuieli sau de disponibilităţi, după caz, ale instituţiilor publice, 
deschise la trezoreria statului, se pot elibera sume pentru efectuarea de plăţi în 
numerar, reprezentând drepturi salariale, precum şi pentru alte cheltuieli care nu se 
justifică a fi efectuate prin virament. 
Instituţiile publice au obligaţia să organizeze activitatea de casierie, astfel încât 
încasările şi plăţile în numerar să fie efectuate în condiţii de siguranţă, cu respectarea 
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dispoziţiilor legale în vigoare şi în limita plafonului de casă stabilit de către unităţile 
trezoreriei statului pentru fiecare instituţie publică. 
 
Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetului 
de stat sau venituri cuvenite altor bugete administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, se încasează de unităţile Trezoreriei Statului. Sumele achitate în 
numerar, cuvenite bugetului de stat, reprezentând taxe, tarife sau alte obligaţii stabilite 
de instituţii publice, pot fi încasate şi prin casieriile proprii ale instituţiilor publice 
respective, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice. Sumele achitate în numerar de 
către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale 
instituţiilor publice, precum şi venituri cuvenite altor bugete, cu excepţia celor 
prevăzute la paragraful anterior, se încasează prin casieriile proprii ale instituţiilor care 
gestionează bugetele respective, dacă legea nu prevede altfel.  
 
Există însă și excepții, sumele achitate în numerar de către contribuabili persoane fizice, 
reprezentând impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole, se pot 
încasa şi prin compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale din 
localităţile în care îşi au domiciliul fiscal contribuabilii, dacă în această localitate nu 
există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea 
prevederilor art. 351 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Transferurile şi subvenţiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele 
fondurilor speciale şi de la alte bugete regiilor autonome, societăţilor sau companiilor 
naţionale şi societăţilor comerciale, după caz, se virează în conturi deschise în numele 
acestora la unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal şi se 
utilizează numai potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, neputând fi executate silit. 
 
La trezoreria statului se deschide contul în lei în numele Comisiei Europene, denumit 
"Contul de resurse proprii în numele Comisiei Europene", prevăzut 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 Comunităţilor, modificat 
prin Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 2.028/2004. 
Pe numele beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare, cu excepţia 
persoanelor fizice, pot fi deschise la unităţile Trezoreriei Statului conturi de 
disponibilităţi pentru gestionarea sumelor provenite din fonduri externe nerambursabile, 
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inclusiv a fondurilor aferente finanţării naţionale, în cazul în care prin reglementări 
specifice gestionării fondurilor respective se prevede astfel.  
 
Sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau 
lucrărilor executate, care se plătesc de către operatorii economici cu capital majoritar 
sau integral de stat, din subvenţiile sau transferurile încasate, se virează în conturile 
operatorilor economici beneficiari, deschise la Trezoreria Statului, dacă legea nu prevede 
altfel.  
 
De asemenea, potrivit prevederilor Ordinului nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, în scopul acceptării la plată a 
documentelor prezentate de instituţiile publice, unităţile Trezoreriei Statului au 
obligaţia de a verifica câteva elemente: 

- încadrarea plăţilor dispuse în limita creditelor bugetare aprobate în bugetele de 
venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice;  

- încadrarea cheltuielilor de capital în sumele aprobate pentru obiectivele de 
investiţii cuprinse în listele de investiţii aprobate în condiţiile legii;  

- încadrarea în disponibilităţile de credite bugetare deschise şi repartizate sau în 
disponibilităţile de fonduri, după caz;  

- verificarea efectuării de către instituţiile publice a plăţilor numai în conturile 
agenţilor economici deschise la Trezoreria Statului. 

 
Unităţile trezoreriei statului au obligaţia să stabilească şi să aprobe, la propunerea 
instituţiilor publice cu conturi deschise la acestea, atât pentru cele cu personalitate 
juridică, cât şi pentru cele fără personalitate juridică, plafonul de casă la finele zilei, cu 
încadrarea în plafonul maxim aprobat de prevederile legale în vigoare privind disciplina 
financiar-valutară. 
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  Serviciul public de gestionare a activelor statului 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) îndeplineşte următoarele 
atribuţii, așa cum sunt ele prevăzute în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, la art. 
5: 

a) cele prevăzute la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 
privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

b) aplicarea strategiei Guvernului privind finalizarea procesului de privatizare a 
societăţilor comerciale la care statul deţine acţiuni/părţi sociale, aflate în 
portofoliul său; 

c) administrarea participaţiilor statului, în calitate de acţionar/asociat, la 
societăţile comerciale aflate în portofoliul său; 

d) vânzarea acţiunilor/părţilor sociale deţinute de stat la societăţile comerciale 
aflate în portofoliul său, prin metodele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată 
prin Legea nr. 44/1998 şi în Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru 
accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) monitorizarea modului în care sunt respectate clauzele din contractele de 
privatizare, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de 
urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a 
societăţilor comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 506/2002. 

 
Coordonarea activităţii Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) 
este asigurată de ministrul economiei. În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul 
economiei este sprijinit de un Consiliu de supraveghere şi îndrumare a activităţii 
A.A.A.S., format din 5 membri, respectiv câte un reprezentant al Ministerului Economiei, 
care va îndeplini rolul de preşedinte, al Ministerului Justiţiei, al Secretariatului General 
al Guvernului, al Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Ministerului Finanţelor Publice. 
 
Consiliul de supraveghere şi îndrumare are următoarele atribuţii principale: 

• avizează şi propune Guvernului aprobarea şi modificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi de valorificare a activelor statului;  
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• aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.A.A.S.;  
• aprobă raportul anual de activitate al A.A.A.S.;  
• aprobă politica şi strategia în domeniul valorificării activelor statului şi 

întocmeşte, în vederea aprobării de către Guvern, strategia şi politica în domeniul 
privatizării; 

• supraveghează şi îndrumă activitatea A.A.A.S., în vederea ducerii la îndeplinire a 
strategiilor şi direcţiilor de acţiune aprobate;  

• stabileşte limitele valorice ale activelor statului pentru care selectează şi aprobă 
metoda de valorificare şi mărimea capitalului social al societăţilor pentru care 
urmează a se stabili metoda de privatizare; 

• aprobă combinarea metodelor de valorificare, utilizarea succesivă a mai multe 
metode pentru valorificarea aceloraşi active, reluarea metodelor de valorificare 
pentru creanţele care depăşesc limitele valorice stabilite în condiţiile prevăzute la 
lit. f); 

• aprobă regularizarea diferenţelor valorice care apar în procesul de valorificare a 
activelor statului. 
 

Consiliul de supraveghere şi îndrumare îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de 
lege. 
 
Consiliul de supraveghere şi îndrumare se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, 
hotărând cu majoritatea voturilor membrilor săi. 
 
La şedinţele Consiliului de supraveghere şi îndrumare participă, fără drept de vot, 
preşedintele A.A.A.S.  
 
În vederea îndeplinirii rolului său, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 
(A.A.A.S.) are următoarele atribuţii principale, după cum apar în art. 12 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

• preluarea cu plată a creanţelor neperformante şi a creanţelor comerciale 
asociate acestora. Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va 
face în condiţiile art. 17; 

• preluarea fără plată a unor creanţe fiscale, conform legii; 
• preluarea cu/fără plată a unor creanţe comerciale, conform legii; 
• preluarea fără plată a unor acţiuni/părţi sociale deţinute de stat; 
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• exercitarea tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce decurg din 
calitatea de acţionar/asociat a statului; 

• valorificarea creanţelor neperformante, creanţelor comerciale şi a creanţelor 
fiscale preluate, la valoarea nominală a acestora, prin: 

- plata eşalonată, efectuată de debitor după încheierea unei convenţii de 
eşalonare cu A.A.A.S., asigurată în mod corespunzător cu garanţii;  

- cesiunea creanţelor, prin negociere directă, ca urmare a primirii unei 
oferte de cumpărare; 

- subrogaţia în drepturile de creanţă ale A.A.A.S., prin negociere directă, 
ca urmare a primirii unei oferte de plată integrală de la un terţ;  

- stingerea creanţelor ca efect al dării în plată; 
- conversia creanţelor în acţiuni; 

• valorificarea creanţelor neperformante, creanţelor comerciale şi a creanţelor 
fiscale preluate, la valoarea de piaţă a acestora, rezultată din raportul dintre 
cerere şi ofertă, prin: 

- cesiunea creanţelor prin licitaţie publică; 
- executarea silită prin poprirea tuturor veniturilor debitorului, urmăribile 

potrivit legii; 
- executarea silită a bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea 

debitorului sau garanţilor, declarate urmăribile potrivit prezentei 
ordonanţe de urgenţă, în vederea valorificării prin licitaţie publică; 

- alte măsuri de natură să faciliteze valorificarea superioară a creanţelor, 
inclusiv valorificarea asociată cu creanţe comerciale preluate de către 
A.A.A.S.;  

• valorificarea acţiunilor deţinute de stat şi administrate de A.A.A.S., la valoarea de 
piaţă a acestora, rezultată din raportul dintre cerere şi ofertă, prin:  

- operaţiuni specifice pieţelor reglementate, interne sau internaţionale, 
pentru societăţile deţinute public; 

- cesiunea acţiunilor prin licitaţie publică, internă sau internaţională, 
pentru societăţile de tip închis; 

• valorificarea părţilor sociale deţinute de stat şi administrate de A.A.A.S., la 
valoarea de piaţă a acestora, rezultată din raportul dintre cerere şi ofertă, prin:  

- cesiunea părţilor sociale prin negociere directă, în cazul în care există şi 
alţi asociaţi în societatea comercială; 

- cesiunea părţilor sociale prin licitaţie publică; 
• valorificarea unor active ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care 

statul este acţionar majoritar, prin licitaţie publică. 
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  Serviciul public de gestionare a schimbului de mărfuri şi bunuri dintre 
 România şi alte ţări 

Așa cum este prevăzut în cuprinsul Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu 
modificările și completările ulterioare, la art. 9 alin. (1) și următoarele, Autoritatea 
vamală exercită, în cadrul politicii vamale a statului, atribuţiile conferite prin 
reglementările vamale pentru realizarea controlului vamal al mărfurilor introduse sau 
scoase din ţară.  
 
Controlul vamal se efectuează la birourile şi punctele vamale de către personalul 
autorităţii vamale, sub îndrumarea şi controlul direcţiilor regionale vamale şi ale Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală.  
 
În cazurile şi condiţiile prevăzute de prezentul cod şi de regulamentul vamal, controlul 
vamal se poate efectua şi în alte locuri decât birourile și punctele vamale. 
  
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1), Autoritatea vamală are 
dreptul să efectueze controlul vamal al mijloacelor de transport şi al mărfurilor, precum 
şi al bunurilor şi valorilor aparţinând persoanelor fizice, prezentate la introducerea sau la 
scoaterea lor din ţară. 
 
În cazul în care se refuză prezentarea, autoritatea vamală are dreptul să efectueze 
controlul vamal din proprie iniţiativă, fără acordul titularului. Când există indicii 
temeinice de fraudă, se poate efectua, cu aprobarea şefului biroului vamal, controlul 
vamal corporal sumar, cu respectarea normelor de igienă şi în încăperi separate, de către 
persoane de acelaşi sex cu persoana controlată. Se consideră că există indicii temeinice 
de fraudă în situaţiile când agentul vamal: 

a) descoperă în timpul controlului indicii cu privire la existenţa unor mărfuri 
nedeclarate sau ascunse; 

b) deţine informaţii despre intenţia persoanei controlate de a săvârşi contravenţii 
sau infracţiuni vamale; 

c) posedă date că persoana controlată a săvârşit contravenţii sau infracţiuni vamale; 
d) constată comportamente neobişnuite din partea persoanei controlate. 

 
Potrivit art. 11, Autoritatea vamală, când are informaţii cu privire la persoanele care, la 
trecerea frontierei de stat, ar transporta droguri sau precursori ai acestora ascunşi în 
corpul lor, poate, pe baza consimţământului acestora, să le supună unui examen de 
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investigare medicală. În caz de refuz, agentul vamal sesizează organul de urmărire 
penală competent, care poate proceda în conformitate cu prevederile art. 190 alin. (2) 
sau (5) din Codul de procedură penală.  
 
În caz de infracţiuni flagrante, personalul vamal procedează la constatarea acestora, 
potrivit prevederilor Codului de procedură penală.  
 
Personalul vamal este învestit cu exerciţiul autorităţii publice şi are dreptul să conducă 
la sediul biroului vamal persoanele suspecte de încălcarea reglementărilor vamale, a 
căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. 
 
Echipajele mobile ale autorităţii vamale, identificabile prin dotări şi însemne specifice, 
au dreptul de a opri mijloacele de transport, în vederea verificării respectării 
reglementărilor vamale, folosind semnale formale specifice. Când conducătorii 
mijloacelor de transport refuză să oprească, pot fi utilizate pentru imobilizare şi alte 
modalităţi prevăzute de lege. 
 
În caz de infracţiuni flagrante, personalul vamal are obligaţia să îl înainteze de îndată 
procurorului pe făptuitor, împreună cu lucrările efectuate şi cu mijloacele de probă. 
 
Autoritatea vamală poate controla mărfurile supuse reglementărilor vamale în orice loc 
s-ar afla pe teritoriul ţării. Pe durata controlului şi a verificărilor efectuate de personalul 
vamal cu atribuţii în acest domeniu se pot reţine, potrivit legii, de la persoanele fizice şi 
juridice, documente de orice natură şi pe orice fel de suport, care pot facilita 
îndeplinirea misiunii de control. Reţinerea documentelor se face pe baza unui proces-
verbal. 
 
În acest scop, autoritatea vamală poate: 

a) verifica, în condiţiile legii, clădiri, depozite, terenuri, mijloace de transport 
susceptibile de a transporta mărfuri supuse unui regim vamal sau care ar trebui 
supuse unui regim vamal, precum şi orice alte obiective; 

b) preleva, în condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii 
sau agreate, în vederea identificării şi expertizării mărfurilor; 

c) efectua investigaţii, supravegheri şi verificări în cazurile în care sunt semnalate 
situaţii de încălcare a reglementărilor vamale; 

d) desfăşura activităţile necesare pentru gestionarea riscurilor; 
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e) exercita controlul ulterior la sediul agenţilor economici asupra schimbului de 
mărfuri dintre România şi alte ţări, în scopul verificării respectării 
reglementărilor vamale; 

f) identifica, pe bază de documente, persoanele care se află în raza de activitate a 
biroului vamal, precum şi persoanele care au legătură cu mărfurile şi se află în 
locurile verificate potrivit lit. a); 

g) participa, în condiţiile legii, la realizarea livrărilor supravegheate; 
h) coopera direct cu alte instituţii centrale române sau cu administraţii vamale 

străine, în condiţiile legii şi cu respectarea obligaţiilor ce decurg din convenţiile şi 
înţelegerile la care România este parte; 

i) culege, prelucra şi utiliza informaţii specifice necesare pentru prevenirea şi 
combaterea încălcării reglementărilor vamale, inclusiv prin gestionarea, potrivit 
legii, a unor baze de date privind schimbul de mărfuri. 

 
Pentru efectuarea controlului vamal al mărfurilor şi, când este cazul, instituţiile şi orice 
alte persoane au obligaţia să pună la dispoziţie autorităţii vamale, fără plată, datele şi 
informaţiile pe care le deţin referitoare la acele mărfuri. Aceste date şi informaţii se 
transmit, în scris sau înregistrate pe alt suport material compatibil, în termenul solicitat. 
 
Autoritatea vamală îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul vamal al României, în 
condiţiile stabilite prin Codul vamal al României. 
 
Organele de poliţie şi alte autorităţi publice ce au, potrivit legii, competenţe în domeniul 
controlului fiscal, al circulaţiei şi utilizării mărfurilor pe teritoriul vamal al României sunt 
obligate să anunţe de îndată autoritatea vamală cea mai apropiată când constată 
încălcări ale reglementărilor vamale şi să depună la aceasta mărfurile care au făcut 
obiectul acelor încălcări, precum şi documentele doveditoare. 
 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi direcţiile regionale vamale exercită 
coordonarea, îndrumarea şi controlul efectuării operaţiunilor realizate de birourile 
vamale, asigurând aplicarea uniformă a reglementărilor vamale.  
 
Birourile vamale efectuează operaţiunile de control şi supraveghere vamală în cazurile şi 
în condiţiile prevăzute de reglementările vamale. 
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Autoritatea vamală comunică, în condiţiile legii, la cererea ministerelor şi a altor 
instituţii centrale, precum şi a Băncii Naţionale a României, date privind operaţiunile 
vamale care le sunt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor lor prevăzute de lege. 
 
 
3.28.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de administrare fiscală 
 
  Serviciul public de administrare fiscală 

Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 
Agenția Națională de Administrare Fiscală denumită în continuare Agenția se organizează 
și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale instituție 
publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Finanțelor Publice finanțată 
din bugetul de stat. 
 
 
  Serviciul public de asistenţă a contribuabililor 

Agenția Națională de Administrare Fiscală denumită în continuare Agenția se organizează 
și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale instituție 
publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Finanțelor Publice finanțată 
din bugetul de stat. 
 
 
  Serviciul public de Inspecţie economico-financiară 

Inspecţia economico-financiară se înfiinţează şi se organizează la nivel central în cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice şi la nivel teritorial în cadrul direcţiilor generale ale 
finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se exercită prin structuri 
specializate. 
 
Finanțarea activității este făcută pe baza prevederilor Legii nr. 339/2015 a bugetului de 
stat pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare. 
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  Serviciul public de Insolvenţă 

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, toate 
cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind 
notificarea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de 
administratorul judiciar şi/sau de lichidatorul judiciar, vor fi suportate din averea 
debitorului. 
 
Plăţile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, pe bază de dispoziţii 
emise de debitor sau, după caz, de administratorul judiciar, iar în cursul falimentului, de 
lichidatorul judiciar. 
 
Disponibilităţile băneşti vor putea fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile 
urmând a fi făcute potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 
privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe baza unui buget previzionat. 
 
În cadrul adunării creditorilor, administratorul judiciar va putea solicita creditorilor 
avansarea sumelor necesare continuării procedurii. 
 
În scopul şi în limitele necesare acoperirii cheltuielilor de procedură, oricând pe 
parcursul procedurii, în lipsă de lichidităţi în patrimoniul debitorului, administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar va identifica bunuri valorificabile libere de sarcini, care nu 
sunt esenţiale pentru reorganizare, şi va proceda la valorificarea de urgenţă, la minim 
valoarea de lichidare a acestora, stabilită de un evaluator.  
 
Fondul de lichidare va fi constituit din: 

a) aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achită la oficiul registrului 
comerţului pentru autorizarea constituirii persoanelor supuse înregistrării în 
registrul comerţului, cu modificările actelor, faptelor şi menţiunilor acestora, şi 
efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comerţului, autorizare, funcţionare 
şi eliberare documente specifice, verificare şi/sau rezervare, 
transmitere/obţinere/eliberare documente şi/sau informaţii prevăzute de lege; 

b) preluarea a 2,0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, 
inclusiv din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, 
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sumă care va fi inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii în sensul 
alin. (1). 

 
Sumele vor fi plătite cu prioritate în momentul existenţei disponibilului în contul 
debitorului. Sumele plătite din fondul de lichidare pentru cheltuielile de procedură sunt 
considerate avansuri şi vor fi restituite de către practicianul în insolvenţă din averea 
debitoarei la momentul existenţei lor. 
 
Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România va comunica Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului şi instanţelor judecătoreşti pe lângă care funcţionează 
registrul societăţilor agricole, respectiv registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, numărul 
contului şi unitatea la care acesta este deschis şi orice modificări ulterioare ale acestuia. 
 
 
  Serviciul public de Trezorerie 

După cum se prevede în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 
privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, în cuprinsul art. 2, statul garantează 
efectuarea operaţiunilor financiare prin trezoreria statului în condiţii de siguranţă şi în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi păstrarea integrităţii 
disponibilităţilor băneşti. 
 
În cazul afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului, 
prejudiciul creat se acoperă din bugetul Trezoreriei Statului, în baza documentelor 
justificative care atestă obligaţia de plată a statului. 
 
Sumele rezultate din derularea procedurilor judiciare legale de recuperare a 
prejudiciului creat ca urmare a afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la 
Trezoreria Statului constituie venit al bugetului Trezoreriei Statului. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a activelor statului 

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor 
active ale statului privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (2), pentru desfăşurarea activităţii 
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proprii, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) poate folosi bunuri 
materiale şi fonduri băneşti primite de la persoane fizice şi juridice, române sau străine, 
sub formă de donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii. 
 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al AVAB, aprobat potrivit legii, se modifică în mod 
corespunzător, ţinând seama de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 
În conformitate cu prevederile art. 3 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2004 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea 
Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și 
Administrarea Participațiilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, 
Finanţarea cheltuielilor de personal, a celor aferente funcţionării A.A.A.S. şi a celor 
pentru reprezentarea României, de către A.A.A.S., în faţa Curţii de Arbitraj 
Internaţională a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la 
Investiţii se asigură integral de la bugetul de stat.  
 
Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi de valorificare a 
activelor statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
 
Veniturile realizate din activitatea de administrare şi privatizare urmează regimul stabilit 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului 
naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările și 
completările ulterioare.  
 
În conformitate cu prevederile art. 9 din aceeași Ordonanță, finanţarea Autoritatea 
pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) este asigurată din următoarele surse, 
ale căror formare, administrare, angajare şi utilizare se fac potrivit prezentei ordonanţe 
de urgenţă şi reglementărilor legale aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din 
venituri proprii:  

a) sume rezultate din valorificarea activelor statului  
b) onorarii aferente serviciilor de consultanţă prestate de A.A.A.S. pe bază de 

contract;  
c) alte surse prevăzute de actele normative în vigoare aplicabile activităţii A.A.A.S.  
 

Pentru desfăşurarea activităţii proprii, A.A.A.S. poate folosi bunuri materiale şi fonduri 
băneşti primite de la persoane fizice şi juridice, române sau străine, sub formă de donaţii 
şi sponsorizări, în condiţiile legii."  
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  Serviciul public de gestionare a schimbului de mărfuri şi bunuri dintre 
 România şi alte ţări 

Activitatea autorității vamale este exercitată sub coordonarea, îndrumarea și controlul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a direcţiilor regionale vamale, care  asigură 
aplicarea uniformă a reglementărilor vamale.  
 
Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 
Agenția Națională de Administrare Fiscală denumită în continuare Agenția se organizează 
și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale instituție 
publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Finanțelor Publice finanțată 
din bugetul de stat, în baza Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016. 
 
 
3.28.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 
 
  Serviciul public de administrare fiscală 

În cuprinsul art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, se precizează că în exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu 
organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, precum şi cu 
persoane juridice şi fizice şi cu alte entităţi.  
 
De asemenea, Agenţia: 

- solicită de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi 
operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile 
legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor 

- colaborează, pe bază de protocol, cu autorităţile şi instituţiile publice sau orice 
alte entităţi cu atribuţii în aplicarea legii ori interesate de realizarea politicii de 
administrare fiscală şi vamală; 

- culege, verifică, prelucrează şi arhivează date şi informaţii fiscale necesare 
desfăşurării activităţii sale; constituie baze proprii de date relevante şi 
gestionează colaborarea cu autorităţile naţionale competente privind informaţiile 
deţinute, în condiţiile legii; 
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- iniţiază şi derulează, în condiţiile legii, achiziţiile publice pentru bunuri, servicii şi 
lucrări aferente activităţilor proprii; poate derula proceduri de achiziţie publică 
prin participarea la o asociere de autorităţi contractante;  

- verifică modul de declarare de către titularul operaţiunii vamale sau de către 
reprezentantul său a drepturilor de import şi a altor drepturi legal datorate 
reprezentând impozite şi taxe care, potrivit legii, sunt în atribuţia autorităţii 
vamale; încasează şi virează aceste drepturi; stabileşte, prin controlul ulterior al 
declaraţiilor, diferenţele şi asigură încasarea sau, după caz, rambursarea ori 
remiterea acestora; aplică formele şi instrumentele de plată şi de garantare a 
drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe aflate în competenţa sa; 

- asigură, în condiţiile legii, operarea în domeniul specific de activitate şi 
sustenabilitatea componentei tehnice a Sistemului integrat pentru securitatea 
frontierei de stat, parte a subsistemelor-suport de control, informatic şi logistic - 
Filtrul III, formată din totalitatea aparatelor, echipamentelor, instalaţiilor de 
control emiţătoare de radiaţii ionizante şi sisteme complementare de control din 
dotare integrate, prin aplicaţii software dedicate, pentru realizarea bazelor de 
date relevante; verifică, prelucrează, arhivează informaţiile culese din bazele 
proprii de date relevante şi gestionează colaborarea, în acest segment de 
activitate, cu autorităţile naţionale competente în condiţiile legii; 

 
 
  Serviciul public de asistenţă a contribuabililor 

În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu organele de specialitate ale altor 
ministere şi instituţii specializate, precum şi cu persoane juridice şi fizice şi cu alte 
entităţi.  
 
De asemenea, Agenţia are dreptul să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei 
publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte 
persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării 
atribuţiilor. 
 
 
  Serviciul public de Inspecţie economico-financiară 

În baza prevederilor art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei 
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economico-financiare, selectarea operatorilor economici ce urmează a fi incluşi în 
programele proprii de activitate se face folosindu-se analiza de risc, în principal pe baza 
solicitărilor primite din partea unor instituţii/autorităţi publice. 
 
De asemenea, organele de inspecţie economico-financiară exercită activităţile de 
constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor 
publice naţionale aferente acestora şi de stabilire a creanţelor bugetare la solicitarea 
autorităţilor cu competenţe în gestionarea acestor fonduri sau a autorităţii de 
certificare, după caz. 
 
Organele de inspecţie economico-financiară, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, întocmesc proces-verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare și le transmit valorificare autorităţii cu 
competenţe în gestionarea fondurilor europene sau autorităţii de certificare, după caz. 
 
 
  Serviciul public de Insolvenţă 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) -  Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificările și completările ulterioare, în 
cazul în care debitorul este o societate tranzacționatã pe o piațã reglementatã, 
judecãtorul-sindic va comunica Autoritãții pentru Supraveghere Financiarã hotãrârea de 
deschidere a procedurii de insolvență.  
 
De asemenea, în aplicarea prevederilor prezentei legi, administratorul judiciar va solicita 
relaţii privind sediul principal al societăţii, punctele de lucru sau alte locaţii în care se 
află bunuri ale debitorului ori se desfăşoară activităţi ale acestuia, precum şi date privind 
administraţia societăţii, relaţii privind bunurile patrimoniale şi documentele privind 
activitatea societăţii de la autorităţile care deţin sau ar putea să deţină informaţiile 
solicitate. Acestea vor elibera informaţiile solicitate fără a percepe eventualele taxe, 
onorarii sau comisioane, prevăzute de alte acte normative aferente acestor activităţi. 
 
 
  Serviciul public de Trezorerie 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 78/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea trezoreriei finanţelor publice, pentru desfăşurarea în bune 
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condiţii a activităţii de trezorerie în instituţiile financiar-teritoriale, prefecturile, 
Primăria municipiului Bucureşti şi celelalte primării vor lua măsuri pentru punerea la 
dispoziţia direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
administraţiilor şi circumscripţiilor financiare, după caz, a spaţiilor necesare organizării 
şi funcţionării trezoreriilor finanţelor publice.  
 
Pentru clădirile şi spaţiile care au aparţinut organelor fiscale, iar în prezent au altă 
destinaţie, consiliile judeţene şi consiliul local al municipiului Bucureşti vor dispune 
atribuirea clădirilor sau spaţiilor respective direcţiilor generale ale finanţelor publice din 
subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor, unde îşi au sediul unităţile trezoreriei. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a activelor statului 

Potrivit art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin 
comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, preşedintele 
Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) reprezintă A.A.A.S. în 
raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii, cu 
persoanele juridice şi fizice române şi străine, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti 
şi arbitrale. 
 
 
  Serviciul public de gestionare a schimbului de mărfuri şi bunuri dintre 

 România şi alte ţări 

Așa cum este prevăzut în cuprinsul Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu 
modificările și completările ulterioare, la art. 15 pentru efectuarea controlului vamal al 
mărfurilor şi, când este cazul, instituţiile şi orice alte persoane au obligaţia să pună la 
dispoziţie autorităţii vamale, fără plată, datele şi informaţiile pe care le deţin 
referitoare la acele mărfuri. Aceste date şi informaţii se transmit, în scris sau înregistrate 
pe alt suport material compatibil, în termenul solicitat. 
 
Autoritatea vamală îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul vamal al României, în 
condiţiile stabilite prin Codul vamal al României. 
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Organele de poliţie şi alte autorităţi publice ce au, potrivit legii, competenţe în domeniul 
controlului fiscal, al circulaţiei şi utilizării mărfurilor pe teritoriul vamal al României sunt 
obligate să anunţe de îndată autoritatea vamală cea mai apropiată când constată 
încălcări ale reglementărilor vamale şi să depună la aceasta mărfurile care au făcut 
obiectul acelor încălcări, precum şi documentele doveditoare. 
 
Autoritatea vamală comunică, în condiţiile legii, la cererea ministerelor şi a altor 
instituţii centrale, precum şi a Băncii Naţionale a României, date privind operaţiunile 
vamale care le sunt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor lor prevăzute de lege. 
 
 

3.29. Domeniul de servicii publice: Comerț 
 
Domeniu: Comerț 
Denumire serviciu public 
 

 

 

Nivel exercitare competențe 
Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 
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Domeniu: Comerț 
Denumire serviciu public 
 

 

 

Nivel exercitare competențe 
Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciu public de protectie 
a consumatorilor 

  x 

2. Serviciul pentru inventii şi 
mărci 

  x 

3. Serviciul de Control al 
Cazanelor, Recipientelor sub 
Presiune și Instalațiilor de 
Ridicat 

  x 

4. Serviciul public de 
metrologie legală 

  x 

5. Serviciul public de registru 
al comerţului 

  x 

6. Serviciul public de analiză şi 
marcare a metalelor 
preţioase, de expertizare a 
acestora şi a pietrelor 
preţioase şi de autorizare a 
persoanelor fizice şi juridice 
să efectueze operațiuni cu 
metale prețioase, aliaje ale 
acestora și pietre prețioase 

  x 
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3.29.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice din domeniul comerțului 
 
  Serviciul public de protectie a consumatorilor  

Serviciului public de protecție a Consumatorilor este organizat și furnizat de Autoritatea 
Națională pentru protecția Consumatorilor, instituţie publică care funcţionează ca organ 
de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului şi în coordonarea ministrului economiei. 
 
Cadrul legal privind realizarea și furnizarea serviciului public de protecție a 
Consumatorilor este cuprins în următoarelor acte normative: 

• Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992; 
• Legea nr. 363/2007; 
• Legea nr. 150/2004;  
• Hotărârea Guvernului nr. 723/2011 privind stabilirea cadrului legal necesar pentru 

aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 20 decembrie 2006; 

• Hotărârea Guvernului nr. 106/2002; 
• Hotărârea Guvernului nr. 700 din 11 iulie 2012 (*actualizată*) privind organizarea 

şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecția Consumatorilor 
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014; 
• Legea nr. 193/2000; 
• Ordonanța Guvernului nr. 37/2015. 

 
 
  Serviciul pentru inventii şi mărci  

Furnizarea serviciului pentru inventii şi mărci este reglementată de Hotărârea Guvernului 
nr. 573/1998 privind privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii 
şi Mărci, cu modificările și completările ulterioare.  
 
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale în subordinea Ministerului Economiei. 
 
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este autoritate unica pe teritoriul României în 
asigurarea protecţiei proprietăţii industriale, în conformitate cu legislaţia naţionala în 
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domeniu şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care România este 
parte. 
 
Atribuții ale Oficiului pentru Invenții și Mărci, în îndeplinirea competențelor sale, se 
regăsesc și în  Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, Legea nr. 
84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, 
republicată. 
 
 
  Serviciul de Control al Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de 

 Ridicat 

Serviciul de Control al Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat 
este furnizat de către Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de 
Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.  – CNCIR.  
 
Potrivit art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1139/2010 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, 
Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., precum şi modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor 
de Ridicat, CNCIR este persoană juridică română, de interes strategic naţional, 
organizată ca societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, conform 
legilor în vigoare şi statutului  
 
 
  Serviciul public de metrologie legală  

Serviciul public de metrologie legală este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 
193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Serviciul, potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală, cu modificările și completările 
ulterioare, este furnizat de Biroul Român de Metrologie Legală, organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
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Economiei şi Comerţului. Biroul Român de Metrologie Legală este responsabil cu 
asigurarea reglementărilor metrologice, mijloacelor tehnice şi acţiunilor necesare 
obţinerii credibilităţii rezultatelor măsurărilor, precum şi cu exercitarea, în numele 
statului, a controlului metrologic legal, la nivel naţional. 
 
De asemenea, potrivit art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de 
metrologie, cu modificările și completările ulterioare, în vederea protejării persoanelor 
fizice şi juridice împotriva efectului nociv al unor măsurări incorecte sau false, 
mijloacele de măsurare şi măsurările din domeniile de interes public, cum sînt: relaţiile 
şi tranzacţiile comerciale, supravegherea traficului de mărfuri şi persoane, protecţia 
muncii şi a mediului, sănătatea publică, fabricarea şi controlul medicamentelor, 
operaţiunile fiscale şi poştale, expertizele judiciare şi altele, sînt supuse obligatoriu 
controlului metrologic al statului. 
 
 
  Serviciul public de registru al comerţului 

Serviciul public de registru al comerțului este reglementat de Legea nr. 26/1990, privind 
registrul comerţului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de  
Ordinul nr. 1082/C din 20 martie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului 
comerţului de pe lângă tribunale. 
 
Serviciul public de registru al comerțului este furnizat de Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului şi de oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale. 
 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei 
ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Justiţiei. Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 
funcţionează în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi nu au 
personalitate juridică. 
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  Serviciul public de analiză şi marcare a metalelor preţioase, de expertizare a 
 acestora şi a pietrelor preţioase şi de autorizare a persoanelor fizice şi 
 juridice să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi 
 pietre preţioase 

Serviciul public de analiză şi marcare a metalelor preţioase, de expertizare a acestora şi 
a pietrelor preţioase şi de autorizare a persoanelor fizice şi juridice să efectueze 
operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase este furnizat, 
potrivit art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul 
metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1344/2003 
pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor. 
 
Autoritatea Națională pentru protecția Consumatorilor este o instituţie publică care 
funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului economiei. 
 
 
3.29.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 
 
  Serviciul public de protectie a consumatorilor  

Principalele atribuții ale Autorității Naţionale pentru Protecția Consumatorilor sunt: 
• desfașoară activități de supraveghere a pieței produselor si serviciilor destinate 

consumatorilor 
• controlează respectarea dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, 

referitoare la securitatea produselor si serviciilor, precum si la apărarea 
drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piața la 
producțtori, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv 
servicii financiare, si in unitățile vamale, având acces la locurile in care se produc, 
se depozitează ori se comercializează produsele sau in care se prestează serviciile, 
precum si la documentele referitoare la acestea, excepțtie făcând controalele 
igienicosanitare si sanitar-veterinare la producători, in cazul produselor 
alimentare;  
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• constată contravenții si dispune masuri de limitare a consecințelor producerii, 
prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse 
alimentare ori nealimentare si servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt in 
concordanță cu dispozițiile legale din domeniile de activitate ale Autorității, prin 
aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege, sesizează organele de 
urmarire penală ori de cate ori constată incalcări ale legii penale;  

• controleaza dacă mijloacele de măsurare folosite pe piata sunt insotite de 
documentele prevăzute de lege care atesta verificarea acestora din punct de 
vedere metrologic;  

• solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizației de 
funcționare, a licenței de fabricație ori a certificatului de clasificare, in condițiile 
legii;  

• coordoneaza schimbul rapid de informații cu instituțiile si organele competente, 
naționale si internaționale, privind produsele si serviciile care reprezinta risc 
pentru sănătatea si securitatea consumatorilor;  

• sesizeaza factorii de decizie si operatorii implicați in sistemul de certificare a 
calității produselor si serviciilor, in baza constatarilor proprii si a informatiilor 
primite de la organismele neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la 
neconformitatile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei in raport 
cu documentele de certificare si propune imbunatatirea sau elaborarea de 
reglementari in domeniu; 

• efectuează, prin prelevari de probe din produsele alimentare si nealimentare, 
analize si incercari in laboratoare acreditate conform legii sau in laboratoare 
proprii ori agreate; 

• efectuează sau finanțeaza studii, teste comparative si cercetari in domeniu cu 
privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le 
aduce la cunostinta publicului;  

• stabilește relații de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de 
expertizare si certificare, inclusiv din străinătate, pentru realizarea de studii, 
cercetari si teste comparative; 

• desfașoară activități de informare, consiliere si educare a consumatorilor persoane 
fizice cu privire la produsele si serviciile destinate acestora; editeaza publicatii de 
specialitate in domeniul protecției consumatorilor;  

• sprijină asociațiile de consumatori in vederea atingerii obiectivelor prevăzute de 
lege; 

• sprijină asociatiile de consumatori in actiunea de inființare si funcționare a 
centrelor de consultanță, informare si educare a consumatorilor; 
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• informează permanent consumatorii asupra produselor si serviciilor care prezinta 
riscuri pentru sanatatea si securitatea lor sau care le pot afecta interesele 
economice; 

• primește si rezolvă sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, 
potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protecția consumatorilor, 
precum si sesizarile persoanelor fizice cu privire la incalcarea drepturilor 
consumatorilor, in conditiile legii; 

• desfașoară activități de pregatire a specialistilor in domeniul protecției 
consumatorilor; 

• acorda consultanță de specialitate in domeniul protecției consumatorilor pentru 
operatorii economici; 

• stabilește si percepe taxe si tarife pentru efectuarea de analize, incercari, 
expertizari, certificari de laborator, autorizari, consultanta, cursuri de pregatire, 
specializare sau perfectionare, alte servicii prestate in conditiile legii; 

• acordă consultanță de specialitate si sprijin in vederea realizarii de coduri de 
conduita, la solicitarea operatorilor economici;  

• instituie procedurile legale corespunzătoare pentru incetarea practicilor 
comerciale incorecte; 

• comunică Comisiei Europene măsurile legislative adoptate in domeniile guvernate 
de directivele, regulamentele si deciziile comunitare transpuse, potrivit 
domeniilor sale de responsabilitate. 

 
 
  Serviciul pentru inventii şi mărci  

Potrivit art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea 
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările și completările ulterioare, 
principalele atribuții ale Oficiului pentru Invenții și Mărci, în îndeplinirea 
competențelor sale, sunt următoarele: 

• înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale, 
eliberează titluri de protecţie care conferă titularilor lor drepturi exclusive pe 
teritoriul României; 

• este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi al registrelor 
naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii 
geografice, desene şi modele, topografii ale circuitelor integrate, noi soiuri de 
plante şi modelele de utilitate; 

• editează şi publică Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al României; 
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• editează şi publică fasciculele brevetelor de invenţie; 
• administrează şi conservă Colecţia naţională de proprietate industrială, întreţine şi 

dezvoltă baza de date informatizată în domeniul său de activitate, inclusiv prin 
schimburi internaţionale; 

• efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietăţii industriale; 
• editează şi publică Revista română de proprietate industrială şi alte publicaţii 

destinate promovării obiectului său de activitate; 
• atestă consilierii în domeniul proprietăţii industriale şi ţine evidenţa acestora în 

registrul naţional al cărui depozitar este; 
• acordă, la cerere, consultanţă de specialitate în domeniul proprietăţii industriale 

şi organizează cursuri de instruire, seminarii şi simpozioane în domeniu; 
• îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul proprietăţii industriale, care decurg 

din dispoziţiile legale în vigoare şi din acordurile internaţionale la care România 
este parte. 

 
De asemenea, în domeniul invențiilor, în conformitate cu art. 66 din Legea nr. 64/1991 
privind brevetele de invenţie, republicată, OSIM are următoarele atribuții: 

• coordonează politica de proprietate industrială în România; 
• înregistrează, publică şi examinează cererile de brevet de invenţie, în vederea 

acordării şi eliberării brevetului de invenţie; 
• este depozitarul Registrului naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi al 

Registrului naţional al brevetelor de invenţie în care se înscriu datele privind 
cererile de brevet şi cele privind brevetele; 

• este oficiu receptor pentru cererile de brevet de invenţie înregistrate 
internaţional de către solicitanţi români, în conformitate cu prevederile Tratatului 
de cooperare în domeniul brevetelor; 

• administrează, conservă şi dezvoltă, prin schimburi internaţionale, colecţia 
naţională de descrieri de invenţie şi realizează baza de date informatice în 
domeniul invenţiilor, pe orice fel de suport informaţional; 

• efectuează, la cerere, servicii de mediere şi servicii de informare tehnică din 
descrierile de invenţii româneşti şi străine şi din publicaţiile oficiale de proprietate 
industrială, precum şi servicii de depozitare în regim nepublic a unor documente 
conţinând soluţii nebrevetabile de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (1) din 
Legea 64/1991; 
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• atestă şi autorizează consilieri în domeniul proprietăţii industriale, ţine evidenţa 
acestora în registrul naţional al cărui depozitar este şi publică periodic date din 
acest registru; 

• întreţine relaţii cu organizaţiile guvernamentale şi interguvernamentale similare şi 
cu organizaţiile internaţionale de specialitate la care statul român este parte; 

• organizează cursuri de instruire pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor în 
acest domeniu; 

• editează şi publică periodic în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială date 
privitoare la cererile de brevet de invenţie şi la brevetele de invenţie. 

 
În domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice, potrivit art. 97 din Legea nr. 84/1998 
privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, OSIM are următoarele atribuţii: 

• ia în evidenţă, examinează şi publică cererile de înregistrare a mărcii; 
• examinează mărcile înregistrate sau depuse spre înregistrare la Organizaţia 

Mondială a Proprietăţii Intelectuale, conform Aranjamentului de la Madrid sau 
Protocolului referitor la Aranjament, recunoscând sau refuzând protecţia acestora 
pe teritoriul României; 

• ia în evidenţă şi publică cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice şi acordă 
protecţie acestora pe teritoriul României; 

• eliberează certificate de înregistrare a mărcilor; 
• eliberează certificate de înregistrare a indicaţiilor geografice şi acordă dreptul de 

utilizare a acestora; 
• organizează şi ţine Registrul mărcilor şi Registrul indicaţiilor geografice;g) 

eliberează certificate de prioritate pentru mărci; 
• efectuează cercetări prealabile înregistrării unei mărci; 
• administrează, conservă şi dezvoltă colecţia naţională de mărci şi de indicaţii 

geografice şi realizează baza de date informative în domeniu; 
• întreţine relaţii cu organe guvernamentale similare şi organizaţii regionale de 

proprietate industrială; reprezintă România în organizaţii internaţionale de 
specialitate; 

• editează publicaţia oficială privind mărcile şi indicaţiile geografice ale produselor 
şi asigură schimbul de publicaţii cu administraţiile naţionale similare străine şi cu 
organismele şi organizaţiile internaţionale de profil; 

• informează Comisia Europeană cu privire la dispoziţiile naţionale adoptate în 
scopul transpunerii Primei Directive a Consiliului din 21 decembrie 1988 de 
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apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci nr. 89/104/CEE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L nr. 40 din 11 
februarie 1989;m) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege. 

 
Totodată, în temeiul art. 49 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi 
modelelor, republicată, O.S.I.M. are următoarele atribuţii în domeniul protecţiei 
desenelor şi modelelor: 

• acordă protecţie prin eliberarea certificatului de înregistrare a desenelor şi 
modelelor; 

• este depozitarul Registrului cererilor depuse şi al Registrului desenelor şi 
modelelor; 

• efectuează, la cerere, cercetări documentare privind desenele şi modelele 
publicate şi servicii de mediere; 

• întreţine relaţii cu organizaţiile guvernamentale similare şi cu organizaţiile 
internaţionale de specialitate la care România este membră; 

• informează Comisia Europeană cu privire la dispoziţiile naţionale adoptate în 
scopul transpunerii dispoziţiilor Directivei 98/71/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecţia juridică a desenelor şi 
modelelor industriale; 

• acordă, la cerere, asistenţă în domeniul proprietăţii industriale, organizează 
cursuri de instruire pentru specialiştii în domeniu; 

• editează şi publică periodic în Buletinul oficial de proprietate industrială al 
O.S.I.M. date privitoare la desene şi modele. 

 

  Serviciul de Control al Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de 
 Ridicat  

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1139/2010 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, 
Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., precum şi modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor 
de Ridicat, CNCIR S.A. efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi 
verificări tehnice în utilizare în baza documentaţiei tehnice aplicabile 
instalaţiilor/echipamentelor şi a prevederilor prescripţiilor tehnice elaborate de ISCIR şi 
aprobate prin ordin al ministrului de resort. Verificările tehnice cuprind teste şi încercări 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/
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complexe care se realizează în scopul evaluării măsurii în care instalaţiile/echipamentele 
satisfac cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă. 
 
Instalaţiile şi echipamentele supuse acestor tipuri de verificări sunt cele prevăzute în 
anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de 
combustibil, cu modificările şi completările ulterioare:   

• cazane pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte 
• echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bar 
• recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bar 
• macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de 

ridicat pe plan înclinat, poduri rulante si alte mecanisme de ridicat 
• aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos 
• arzătoare cu combustibil lichid sau gazos 
• accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele prevăzute  

la pct. 1 si 3–6 
• aparatură şi instalaţii de automatizare aferente instalaţiilor şi echipamentelor 

prevăzute la pct. 1–7 
• Instalaţii şi echipamente destinate, montate şi utilizate în cadrul parcurilor de 

distracţii. 
 

  Serviciul public de metrologie legală 

În baza art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
realizarea obiectului său de activitate, Biroul Român de Metrologie Legală are 
următoarele competenţe: 

• stabileşte cerinţe tehnice şi metrologice pentru mijloacele de măsurare supuse 
controlului metrologic legal şi contribuie la dezvoltarea cadrului legal pentru 
desfăşurarea activităţilor de metrologie, prin armonizare cu reglementările 
europene şi aliniere la practicile internaţionale; 

• atestă etaloanele naţionale şi asigură transmiterea unităţilor de măsură; 
• deţine, perfecţionează, conservă şi utilizează etaloane naţionale; 
• examinează mijloacele de măsurare, cu raportare la cerinţele tehnice şi 

metrologice stabilite în reglementările aplicabile acestora; 
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• exercită controlul metrologic legal asupra mijloacelor de măsurare, măsurărilor şi 
activităţilor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind 
activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• constată contravenţiile şi aplică sancţiunile în domeniile pentru care este 
nominalizat, conform legislaţiei în vigoare. 

 
De asemenea, potrivit art. 3 din actul normativ menționat, în realizarea obiectului sau de 
activitate Biroul Român de Metrologie Legală are următoarele atribuţii principale: 

• elaborează strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea de metrologie; 
• supraveghează şi controlează, la nivel naţional, aplicarea reglementărilor din 

domeniul său de competenţă; 
• realizează controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi al măsurărilor 

prin modalităţile prevăzute la art. 16, 16 1 şi, respectiv, la art. 22 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• realizează controlul metrologic legal al activităţilor care au ca obiect mijloacele 
de măsurare şi măsurările utilizate în domenii de interes public, cu respectarea 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• participă la elaborarea de proiecte de acte normative ce privesc activitatea de 
metrologie şi urmăreşte corelarea acestora cu celelalte norme aplicabile în 
domeniu; 

• elaborează instrucţiuni de metrologie legală, norme de metrologie legală şi norme 
de metrologie legală CEE, care se aprobă şi se publică conform prevederilor art. 37 
alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• întocmeşte, emite şi publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Lista 
oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, aprobată 
prin ordin al directorului general; 

• participă la evaluarea competenţei tehnice a organismelor care solicită să fie 
aprobate/desemnate pentru a evalua conformitatea mijloacelor de măsurare 
reglementate în baza prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea 
conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• asigură supravegherea pieţei pentru mijloacele de măsurare; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/2171#id_artA18
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/3873
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/2171#id_artA94
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/2171#id_artA94
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/2171
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/2171#id_artA158
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/2171#id_artA158
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/32101
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• transmite unităţile de măsură pentru mijloacele de măsurare care nu se supun 
controlului metrologic legal; 

• asigură pentru etaloanele naţionale deţinute trasabilitatea la etaloanele 
internaţionale; 

• utilizează etaloane trasabile la etaloanele naţionale ale României, ale altor ţări 
sau la etaloanele internaţionale, pentru transmiterea unităţilor de măsură; 

• evaluează şi atestă laboratoarele de metrologie pentru mijloacele de măsurare 
care nu se supun controlului metrologic legal; 

• reprezintă interesele României în cadrul Organizaţiei Internaţionale de Metrologie 
Legală şi al altor organisme internaţionale şi regionale de metrologie şi 
colaborează cu instituţiile similare din alte tari sau cu organisme internaţionale; 

• efectuează lucrări de cercetare ştiinţifică în domeniul metrologiei; 
• elaborează proiectul Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Roman de 

Metrologie Legală, pe care îl transmite spre aprobare Ministerului Industriei şi 
Resurselor; 

• sprijină învăţământul şi manifestările ştiinţifice în domeniul metrologiei şi 
organizează forme de perfecţionare şi instruire profesională specifice 

• coordonează şi derulează programe în domeniul metrologiei la nivel naţional, cu 
finanţare interna şi/sau internaţionala; 

• elaborează şi editează materiale informative şi realizează produse specifice 
domeniului, pe care le difuzează sau le distribuie contra cost ori gratuit 

• încheie, în condiţiile legii, convenţii, protocoale sau alte documente de 
recunoaştere a unor documente sau activităţi de metrologie. 

• Biroul Roman de Metrologie Legală îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite 
potrivit legii pentru domeniul sau de activitate. 

 
 

  Serviciul public de registru al comerţului 

Principala funcţie a registrului comerţului ţinut de oficiile registrului comerţului de pe 
lângă tribunale este aceea de înregistrare a tuturor persoanelor juridice supuse obligaţiei 
de înregistrare, precum şi a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi 
întreprinderilor familiale care desfăşoară activităţi economice, cu sediul social/sediul 
profesional pe raza teritorială a tribunalului. Ca efect al înregistrării persoanelor 
juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor 
familiale care desfăşoară activităţi economice cu sediul social/sediul profesional pe raza 
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tribunalului, prin registrul comerţului se realizează evidenţa datelor din documentele de 
înregistrare ale persoanelor supuse înregistrării, arhiva oficială a documentelor cu 
caracter constitutiv sau modificator ale acestora şi a altor documente prevăzute în mod 
expres de lege. De asemenea,prin registrul comerţului se realizează publicitatea legală. 
Înregistrările, datele şi actele înregistrate sunt opozabile faţă de terţi de la data 
efectuării lor ori de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Partea a 
VII-a, sau, după caz, pe pagina de internet/portalul de servicii a/al Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului, în condiţiile legii. În acest scop, dacă legea nu prevede altfel, 
oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale intermediază, la cererea şi pe 
cheltuiala solicitantului, transmiterea spre publicare a înregistrărilor şi actelor la 
Monitorul Oficial al României, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului încheind în acest 
sens cu Regia Autonomă "Monitorul Oficial" un protocol de colaborare. 
 
Pe baza documentelor depuse de persoanele juridice şi fizice supuse înregistrării în 
registrul comerţului, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale au obligaţia de a 
elibera, potrivit art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, la cererea persoanelor interesate şi pe 
cheltuiala acestora, certificate constatatoare care să ateste că un anumit act sau fapt 
este sau nu este înregistrat în registrul comerţului şi copii certificate de pe înregistrările 
efectuate şi/sau de pe documentele depuse în susţinerea cererilor, precum şi informaţii 
privind datele înregistrate în registrul comerţului, certificate constatatoare ale 
drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării societăţilor 
în nume colectiv, societăţilor în comandită simplă şi societăţilor cu răspundere limitată, 
cu respectarea dispoziţiilor legale în materie. 
 
Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale emit, în conformitate cu 
dispoziţiile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în 
registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, 
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor 
juridice, cu modificările şi completările ulterioare, extrase de registru privind starea 
persoanei juridice referitoare la funcţionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, 
insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activităţii. 
 
Pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice şi juridice supuse înregistrării în registrul 
comerţului, în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale funcţionează 
serviciile de asistenţă pentru profesionişti, care au rolul de a asigura prestarea serviciilor 
de asistenţă prevăzute la art. 35 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/785
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/55110
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/55110


 
 

 

1156 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, 
întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, 
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor 
juridice, cu modificările şi completările ulterioare, anterior depunerii cererilor de 
înregistrare. 
 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică Buletinul procedurilor de insolvenţă, în 
format electronic şi/sau pe hârtie, în condiţiile legii, secţiunea prin care se realizează 
serviciul public de citare a părţilor, comunicare a hotărârilor judecătoreşti, convocare şi 
notificare a actelor de procedură emise de instanţele judecătoreşti/administratorii 
judiciari/ lichidatorii judiciari/alte persoane autorizate în cadrul procedurii de 
insolvenţă, conform prevederilor din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi secţiunea 
«Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi 
 
Pentru asigurarea respectării prevederilor de a pune la dispoziţie informaţii sigure şi 
actualizate prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele membre 
ale Uniunii Europene conform Directivei 2012/17/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului şi 
a Directivelor 2005/56/CE şi 2009/101/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în 
ceea ce priveşte interconectarea registrelor centrale, ale comerţului şi ale societăţilor, a 
cerinţelor legale privind obligaţiile profesioniştilor de înregistrare în registrul comerţului, 
a drepturilor cetăţenilor, profesioniştilor, autorităţilor şi instituţiilor publice, alte 
entităţi de a beneficia de informaţii care să reflecte situaţia în drept şi în fapt a 
profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului, Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului exercită prerogativele necesare dizolvării judiciare/de drept şi lichidării 
aferente conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare/alte prevederi legale în materie, inclusiv de 
înlocuire şi/sau numire lichidatori, după caz, din oficiu sau la cererea oricăror persoane 
interesate, interesul fiind prezumat. 
 
Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale asigură transmiterea datelor în 
vederea înregistrării fiscale a contribuabililor şi obţinerii codului unic de înregistrare de 
la Ministerul Finanţelor Publice, precum şi a informaţiilor din cazierul fiscal, în condiţiile 
legii. Totodată, Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale eliberează certificate 
constatatoare, anexă la certificatul de înregistrare şi certificatul de înscriere de 
menţiuni, după caz, în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere, conform Legii nr. 
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359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi 
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea 
funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, şi asigură 
transmiterea acestora către autorităţile publice competente. 
 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are atribuţiile care îi revin potrivit 
dispoziţiilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea 
formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor 
familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la 
autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei 
persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului 
justiţiei nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de 
ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a 
informaţiilor, precum şi cele stabilite prin alte acte normative cu incidenţă în domeniul 
său de activitate, după cum urmează: 

• ţine registrul central al comerţului pentru persoanele juridice, persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale care desfăşoară 
activităţi economice, prin centralizarea tuturor înregistrărilor operate în registrul 
comerţului de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi comunicate, 
electronic şi automat, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului; 

• ţine cataloagele firmelor şi emblemelor; 
• obţine şi ţine evidenta acordurilor Secretariatului General al Guvernului sau, după 

caz, ale prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în 
circumscripţia teritorială în care solicitantul şi-a stabilit sediul social, privind 
folosirea firmei în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 26/1990 

privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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• asigură organizarea în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale 
a activităţii de asistenţă acordată persoanelor juridice şi persoanelor fizice supuse 
înregistrării; 

• asigură îndrumarea metodologică unitară la nivel naţional; 
• asigură eliberarea de certificate constatatoare, copii certificate, extrase de 

registru, informaţii din registrul comerţului şi certificate constatatoare ale 
drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării 
societăţilor în nume colectiv, societăţilor în comandită simplă şi societăţilor cu 
răspundere limitată, inclusiv prin servicii on-line; 

• asigură coordonarea activităţii de îndrumare şi reprezentare legală; 
• asigură proiectarea, realizarea, implementarea şi întreţinerea sistemului 

informatic integrat al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor 
registrului comerţului de pe lângă tribunale; 

• asigură proiectarea formularelor tipizate utilizate în activitatea registrului 
comerţului; 

• editează Buletinul procedurilor de insolvenţă în care se publică citaţiile, 
comunicările instanţelor de judecată, hotărârile judecătoreşti, convocările şi 
notificările actelor de procedură efectuate de instanţele 
judecătoreşti/administratorii judiciari şi lichidatorii judiciari/comisiile de 
insolvenţă/administratorii procedurii/lichidatorii pentru procedura insolvenţei 
persoanelor fizice/alte persoane autorizate, conform dispoziţiilor legale în 
vigoare; furnizează Buletinul procedurilor de insolvenţă pe bază de abonament şi 
individual, informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă, copii ale Buletinului 
procedurilor de insolvenţă şi copii certificate de pe actele publicate; asigură 
informarea statistică 

• asigură administrarea hard şi soft a reţelelor locale de calculatoare/alte 
echipamente, după caz, şi a comunicaţiilor cu oficiile registrului comerţului de pe 
lângă tribunale; 

• asigură accesul solicitanţilor la formularele-tip utilizate în activitate; 
• fundamentează şi propune spre aprobare taxele şi tarifele percepute de oficiile 

registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului pentru operaţiunile şi serviciile prestate; 

• asigură protecţia şi securitatea sistemului informatic integrat, precum şi a datelor 
şi informaţiilor înregistrate în bazele de date menţinute şi administrate de Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului; 
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• Oficiul Naţional al Registrului Comerţului exercită competenţe şi îndeplineşte 
orice alte funcţii şi atribuţii stabilite prin lege. 

 
 
  Serviciul public de analiză şi marcare a metalelor preţioase, de expertizare a 

 acestora şi a pietrelor preţioase şi de autorizare a persoanelor fizice şi 
 juridice să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi 
 pietre preţioase 

Atribuțiile Autorității Naționale pentru Protecția consumatorilor în furnizarea serviciului 
public de analiză şi marcare a metalelor preţioase, de expertizare a acestora şi a 
pietrelor preţioase şi de autorizare a persoanelor fizice şi juridice să efectueze 
operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase sunt prevăzute la 
art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și 
completările ulterioare: 

• autorizează operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul 
metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• stabileşte şi aprobă mărcile de certificare, de garanţie proprie şi de trasabilitate, 
pe bază de tarife proprii, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 
România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• efectuează expertize ale metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul 
metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• efectuează operaţiuni de marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase, 
la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate. 

 
De asemenea, conform art. 3 din Normele metodologice din 18 noiembrie 2003 pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul 
metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările 
ulterioare, autorizarea este procedura de abilitare a persoanelor fizice şi juridice de a 
efectua operaţiuni cu metale prețioase, cu aliajele acestora şi cu pietre prețioase, care 
se materializează prin emiterea de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia 
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Consumatorilor a autorizației, care reprezintă înscris cu valoare juridică de act 
administrativ cu caracter individual, în favoarea titularului acestuia. 
 
Conform art. 5 din actul menționat sunt supuse autorizării urmatoarele operaţiuni cu 
metale prețioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre prețioase: 

• fabricarea şi producerea metalelor prețioase, aliajelor acestora şi pietrelor 
prețioase; 

• prelucrarea metalelor prețioase, aliajelor lor şi pietrelor prețioase, inclusiv 
producerea de obiecte, bijuterii şi lucrări dentare din acestea; 

• vânzarea, cumparărea, tranzacționarea, păstrarea în depozit a metalelor 
prețioase, aliajelor acestora şi pietrelor prețioase, bijuteriilor, obiectelor de 
aurarie sau de argintarie, precum şi mijlocirea acestor operaţiuni; 

• introducerea în țară, scoaterea din țară şi tranzitul prin România de metale 
prețioase şi de aliaje ale acestora, bijuterii, obiecte de aurarie sau de argintarie, 
precum şi de pietre prețioase; 

• marcarea bijuteriilor şi obiectelor din metale prețioase şi din aliajele acestora; 
• prestarea de servicii care au ca obiect metale prețioase, aliaje ale acestora, 

pietre prețioase, bijuterii, obiecte de aurarie sau de argintarie; 
• utilizarea în interes industrial a metalelor prețioase şi a aliajelor acestora;h 
• vânzarea, cumpărarea, tranzacționarea, precum şi intermedierea unor astfel de 

operaţiuni cu monede din metale prețioase şi aliaje ale acestora, dacă acestea se 
desfăşoară ca activităţi permanente; 

• orice activităţi conexe ale operaţiunilor prevăzute la lit. a)-h), dacă acestea au ca 
obiect metale prețioase, aliaje ale acestora sau pietre prețioase. 

 
 
3.29.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de comerț 
 
  Serviciul public de protectie a Consumatorilor 

Finanţarea activităților Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor se 
realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri. 
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  Serviciul pentru inventii şi mărci  

Conform art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările și completările 
ulterioare, finanțarea serviciului pentru invenții și mărci se face din taxele de utilizatori, 
constituinde-se astfel venituri proprii. 
 
 

  Serviciul de Control al Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de 
 Ridicat  

În baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1139/2010 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, 
Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., precum şi modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor 
de Ridicat, furnizarea serviciului de Control al Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și 
Instalațiilor de Ridicat se finanțează din venituri proprii ale CNCIR S.A., constituite pe 
baza tarifelor de utilizator încasate.  
 
 
  Serviciul public de metrologie legală  

Potrivit art. 8 din Hotărârea Guvernului  nr. 193/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările și completările 
ulterioare, finanțarea realizării servciului de metrologie legală se face din venituri 
proprii, taxe de utilizatori și din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Economiei. Veniturile proprii se realizează din sumele încasate pentru lucrările de 
etalonare, verificare metrologică, încercare de mijloace de măsurare, evaluare în 
vederea acordării autorizaţiilor metrologice, expertizare şi supraveghere metrologică pe 
bază de tarife, precum şi pentru alte lucrări efectuate în conformitate cu atribuţiile sale. 
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  Serviciul public de registru al comerţului  

În temeiul art. 10 alin. (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor curente şi 
de capital aferente activităţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor 
registrului comerţului de pe lângă tribunale se realizează din fonduri provenite de la 
Ministerul Justiţiei şi din venituri proprii. 
 
Potrivit art. 2 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional 
al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, 
aprobat prin Ordinul nr. 1082/C din 20 martie 2014, Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului are patrimoniu propriu, autonomie funcţională şi de decizie. 
 
 
  Serviciul public de analiză şi marcare a metalelor preţioase, de expertizare a 

 acestora şi a pietrelor preţioase şi de autorizare a persoanelor fizice şi 
 juridice să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi 
 pietre preţioase 

În temeiul art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și 
completările ulterioare, finanțarea serviciului public se face de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Economiei. 
 
 
3.29.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 
 
  Serviciul public de protectie a Consumatorilor  

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor colaborează cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi locale şi cu organismele neguvernamentale. 
 
 
  Serviciul pentru inventii şi mărci  

Serviciul pentru inventii şi mărci este realizat de către Oficiul pentru Invenții și Mărci la 
nivel central. 

file://///în
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  Serviciul de Control al Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de 
 Ridicat 

Serviciul de Control al Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat 
este furnizat de CNCIR S.A. la nivel central și prin cele 12 sucursale sucursale teritoriale. 
 

  Serviciul public de metrologie legală  

Serviciul public de metrologie legală este furnizat de Biroul Român de Metrologie Legală 
la nivel central și prin cele 8 inspecții regionale. 
 
 
  Serviciul public de registru al comerţului  

Serviciul public de registru al comerțului este furnizat de Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului la nivel central și prin oficiile județene, la nivel teritorial. 
 
 
  Serviciul public de analiză şi marcare a metalelor preţioase, de expertizare a 

 acestora şi a pietrelor preţioase şi de autorizare a persoanelor fizice şi 
 juridice să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi 
 pietre preţioase 

Serviciul public este furnizat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor la 
nivel central. 
 

3.30. Domeniul de servicii publice: Transporturi 
 
În cadrului domeniului transporturi au fost identificate patru tipuri de servicii publice: 

1. Serviciul public de transport aerian 
2. Serviciul public de transport naval 
3. Serviciul public de transport feroviar 
4. Serviciul public de transport rutier 
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Domeniu: Transporturi 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 

administrației 

publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 

administrației 

publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 

administrației 

publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de transport 
aerian 

  x 

2. Serviciul public de transport 
naval 

  x 

3. Serviciul public de transport 
feroviar 

  x 

4. Serviciul public de transport 
rutier 

x x x 

 
 
3.30.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice de transporturi 

Serviciul public de transport aerian 

Serviciul public de transport aerian este furnizat de către Ministerul Transporturilor, 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Administrația Româna a Serviciilor de Trafic 

Aerian - ROMATSA. Ministerul transporturilor, prin Direcţia Transport Aerian asigură, 

direct sau prin delegare de competenţă şi desemnarea unor organisme tehnice 

specializate - instituţii publice sau operatori economici care funcţionează în subordinea 

sau sub autoritatea Ministerului, elaborarea şi punerea în aplicare a reglementărilor 

specifice, supervizarea siguranţei zborului, certificarea agenţilor aeronautici civili, a 

personalului aeronautic civil şi a tehnicii aeronautice, avizarea lucrărilor efectuate în 

zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă, inspecţia de siguranţă a zborului, 

investigarea tehnică a incidentelor şi accidentelor în domeniul aviaţiei civile, elaborarea, 



 
 

 

1165 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

punerea în aplicare şi supravegherea respectării reglementărilor în domeniul securităţii 

aeronautice.  
 
Autoritatea Aeronautica Civilă Română îndeplineşte atribuţiile ce decurg din lege sau 

din reglementările aeronautice naţionale, precum şi din convenţiile şi acordurile 

aeronautice internaţionale la care România este parte. Reglementările, normele, 

procedurile şi instrucţiunile pentru aeronautica civilă, decurgând din prevederile 

Convenţiei aviaţiei civile internaţionale, precum şi din alte înţelegeri şi acorduri 

aeronautice internaţionale, recunoscute de statul român, sunt obligatorii pentru 

instituţiile publice, agenţii economici şi cetăţenii de pe întreg teritoriul României. 
Proiectanții, constructorii, reparatorii şi operatorii de tehnica aeronautica cu destinaţie 

civilă din România, precum şi aeroporturile şi aerodromurile civile şi organele de dirijare 

a traficului aerian sunt obligate să se supună supravegherii exercitate de Autoritatea 

Aeronautică Civilă Română în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor în domeniul 

sau de activitate. 
 
Administratia Româna a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA, este persoană juridică 

functionând pe baza de gestiune economică si autonomie financiară, si care realizează 

funcțiunile specifice legate de Managementul Traficului Aerian, se afla sub autoritatea 

Ministerului Transporturilor. 
 
ROMATSA are statut de regie autonoma autofinanțată de importanță națională, deține 

monopolul natural al serviciilor de trafic aerian si nu primește de la bugetul statului sume 

pentru realizarea obiectivului de activitate sau pentru realizarea programului de 
investiții si dezvoltare. Pentru serviciile de trafic aerian asigurate aeronavelor civile care 
survoleaza spațiul aerian al României, Regia Autonoma ROMATSA aplică prevederile 

reglementarilor EUROCONTROL (Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației 

Aeriene), la care România a aderat din anul 1996. 
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Serviciul public de transport naval 

Serviciul public de transport naval este furnizat de către Ministerul Transporturilor, 

Autoritatea Navală Română și CEROAV - Centrul Român pentru Pregătirea şi 

Perfecţionarea Personalului din Transporturile Naval.  
 
Ministerul transporturilor, prin Direcţia generală transport naval din cadrul ministerului, 

exercită rolul de autoritate de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile 

navigabile interioare privind activităţile de reglementare, autorizare, coordonare, 

inspecţie, control, supraveghere şi certificare a infrastructurii de transport maritim şi pe 

căi navigabile interioare, a navelor, a activităţilor de transport naval, a activităţilor 

conexe şi a activităţilor auxiliare acestora, precum şi a personalului care efectuează 

aceste activităţi (art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul 

maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare). 
 

Serviciul public de transport feroviar 

Serviciul public de transport feroviar este furnizat de către mai multe instituţii publice şi 

societăţi naţionale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Astfel, serviciul 

public este furnizat exclusiv la nivel central de către Ministerul Transporturilor, Agenţia 

de Investigare Feroviară Română – AGIFER, Centrul National de Calificare si Instruire 
Feroviara – CENAFER şi Autoritatea Feroviara Romana – AFER.  În cadrul AFER 
funcționează trei organisme independente: Autoritatea de Siguranță Feroviară Română 

(ASFR), Organismul Notificat Feroviar Român (ONFR) și Organismul de Licențiere Feroviar 

Român (OLFR). 
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În plus faţă de aceste instituţii publice cu atribuţii de reglementare, control şi finanţare, 

serviciul public este livrat beneficiarilor de către următoarele societăţi naţionale, dar şi 

de alte societăţi private care acţionează pe piaţa feroviară: 
• Societatea Națională a Căilor Ferate Române - SNCFR – RA;  
• Compania Națională de Căi Ferate CFR - S.A.326; 
• Societatea Națională de transport Feroviar de Marfă "CFR Marfa" - S.A.327; 
• Societatea Națională de transport Feroviar de Călători "CFR Calatori" - S.A328; 
• Societatea de Administrare Active Feroviare - "S.A.A.F." - S.A329; 
• Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - CFR SA"330; 
• Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A331; 
• Societatea comerciala "Telecomunicatii C.F.R." SA332; 

                                            
 

326 H.G. nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin 
reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, art. 1, alin. (1) Se înfiinţează Compania 
Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R., societate comercială pe acţiuni; art. 
2, alin. (2) Capitalul social iniţial este subscris şi integral vărsat de statul român, în calitate de acţionar 
unic, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Transporturilor. 
327 H.G nr. 582 din 10 septembrie 1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de 
Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, art. 1, alin. (1) 
Se infiinteaza Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., denumita in 
continuare C.F.R. Marfa, societate comerciala pe actiuni; art. 2, alin. (2)Capitalul social initial este 
subscris si este integral varsat de statul roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita drepturile si 
obligatiile prin Ministerul Transporturilor. 
328 H.G. nr. 584/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori 
"C.F.R.Calatori"-S.A prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, art. 1, alin. (1) Se 
infiinteaza Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R.Calatori"-S.A., denumita in 
constinuare C.F.R Calatori; art. 2, alin. (2) Capitalul social initial este subscris si integral varsat de statul 
roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor. 
329 H.G. nr. 585/1998 privind înfiinţarea Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F."-S.A prin 
reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, art. 1, alin. (1) Se infiinteaza Societatea de 
Administrare Active Feroviare "S.A.A.F"-S.A. , denumita in contiunuare S.A.A.F; art. 2, alin. (2) Capitalul 
social initial este subscris si integral varsat de statul roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita 
drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor. 
330 H.G. nr. 706/2002 privind înfiinţarea unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. 
331 H.G. nr. 482/1999 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" 
- S.A., art. 1, alin. (3): Metrorex este societate comercială pe acţiuni, iniţial cu capital integral de stat, 
desfăşoară în principal activităţi de interes public şi strategic şi se organizează şi funcţionează în 
subordinea Ministerului Transporturilor. 
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• Societatea Comercială "Grup Exploatare si Intretinere Palat C.F.R. ." SA333. 
 

Serviciul public de transport rutier 

Analiza serviciului public de transport rutier comportă o primă distincție principială între 

transportul rutier local și transportul public rutier național și internațional. 
 
Serviciul public de transport rutier național și internațional este furnizat de Ministerul 

Transporturilor, Autoritatea Rutieră Română, Inspectoratul de Stat pentru Controlul in 
Transportul Rutier, Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti( pentru transportul 
de persoane dintre municipiul București și localități din județul Ilfov) și Regia Autonoma 
"Registrul Auto Român". 
 
Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice 

centrale, autoritate de stat şi de reglementare în domeniul transporturilor rutiere, 

reprezintă, în sensul legii, autoritatea competentă în domeniul transporturilor rutiere 

(art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.  27/2011 privind transporturile rutiere, cu 

modificările și completările ulterioare). 
 
Conform Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea 

Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările și completările ulterioare, 
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este organismul tehnic specializat al Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii pentru transportul rutier, desemnat să asigure, în 

principal: 
• licenţierea operatorilor de transport rutier şi a operatorilor economici care 

efectuează activitaţi conexe transportului rutier; 
• eliberarea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier care efectuează 

transport rutier de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale; 

                                                                                                                                                  
 

332 H.G. nr. 706/2002 privind înfiinţarea unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. 
333 HG nr. 706/2002 privind înfiinţarea unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. 

http://www.arr.ro/
http://www.isctr-mt.ro/
http://www.isctr-mt.ro/
http://www.amtb.eu/
http://www.rarom.ro/
http://www.rarom.ro/
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• certificarea întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu; 
• autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto; 
• activitatea de registru pentru operatorii de transport rutier, întreprinderile care 

efectuează transport rutier în cont propriu şi auditorii de siguranţă; 
• eliberarea certificatelor / atestatelor profesionale pentru personalul de 

specialitate din domeniul transporturilor rutiere; 
• punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice 

transporturilor rutiere, pe baza împuternicirii date de Ministerului Transporturilor 
şi Infrastructurii; 

• eliberarea cartelor tahografice; 
• gestionarea efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de 

siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă precum şi desfăşurarea activităţilor de 

formare, atestare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă 

rutieră; 
• Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră 

 
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., este 
organismul tehnic permanent specializat în subordinea Ministerului Transporturilor, 
asigurând la nivel naţional inspecţia şi controlul respectării reglementărilor naţionale şi 

internaţionale în domeniul transporturilor rutiere. 
 

Registrul Auto Român (R.A.R) este organismul tehnic de specialitate desemnat de 
Ministerul Transporturilor ca autoritate competentă în domeniul vehiculelor rutiere, 

siguranţei rutiere, protecţiei mediului înconjurător şi asigurării calităţii. 
 
 
 Serviciul public de transport rutier local  

Serviciul public de transport rutier local este organizat și furnizat de către consiliile 

locale și județene. Astfel, potrivit art. 3 din Legea 92/2007 privind serviciile de transport 

public local, cu modificările și completările ulterioare. Serviciile de transport public 
local de persoane cuprind: 
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a) transport prin curse regulate; 
b) transport prin curse regulate speciale; 
c) transport cu autoturisme în regim de taxi; 
d) transport cu autoturisme în regim de închiriere. 

 
De asemenea, transportul de persoane dintre municipiul București și localități din județul 

Ilfov este organizat  furnizat de Autoritatea Metropolitana de Transport București, aflată 

în subordinea Ministerului Transporturilor. 
 
Autoritatea Metropolitană de Transport București  A.M.T.B.  este  instituţia publică 

desemnată să asigure politica privind planificarea strategică, monitorizarea şi avizarea 

activităţilor privind autorizarea, organizarea şi controlul funcţionării serviciilor de 

transport public de călători în zona metropolitană Bucureşti, pentru transportul cu 
metroul, autobuze, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri regionale şi transport naval. 
 
 
3.30.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 

Serviciul public de transport aerian 

În realizarea obiectului său de activitate, Autoritatea Aeronautică Civilă Română are 
următoarele atribuţii: 

• stabileşte norme, proceduri şi instrucţiuni de aplicare a reglementărilor naţionale 

în domeniul aeronauticii civile, în concordanta cu cele internaţionale, privind 

proiectarea, certificarea, construirea, întreţinerea, exploatarea şi repararea 

tehnicii de aviaţie pentru asigurarea navigabilității, privind activităţile de zbor şi 

navigaţie aeriană, de dirijare şi control al traficului aerian, informare aeronautica 

şi meteorologica, precum şi privind sistemele de protecţie a navigaţiei aeriene, 

activităţile aeroportuare, operaţionale şi comerciale specifice operatorilor aerieni; 

supraveghează aplicarea lor; 
• aprobă documentaţia de exploatare tehnica a aeronavelor, supraveghează 

respectarea acesteia şi stabileşte măsuri privind navigabilitatea, inclusiv măsuri de 

suspendare a autorizaţiei de funcţionare; execută verificarea proiectelor şi a 

http://www.amtb.eu/
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documentaţiei pentru prototipurile de aeronave civile, de motoare şi de 

echipamente ale acestora; efectuează certificarea de tip a tehnicii de aviaţie şi 

validează certificatele de tip emise de alte autorităţi; certifica individual 

navigabilitatea aeronavelor; prelungeşte valabilitatea certificatului de 

navigabilitate şi validează, pentru aeronavele importate, certificatele de 
navigabilitate individuale de export emise de autorităţile competente străine; 

• avizează studiile privind realizarea în ţara sau pentru procurarea din import a 

tehnicii de aviaţie civilă şi asigura autorizarea şi supravegherea tehnica a 

unităţilor care proiectează, construiesc, exploatează, întreţin, repara şi operează 

tehnica de aviaţie, inclusiv pentru cele care stochează şi distribuie produse de 

aviaţie; 
• eliberează, validează, suspenda sau retrage certificatele de navigabilitate şi de 

înmatriculare emise aeronavelor civile şi alte documente similare şi aproba 

programul de întreţinere a aeronavelor şi documentele asociate, inclusiv cele 

privind resursele tehnice şi duratele de funcţionare; 
• completează Registrul de evidenta a navigabilității aeronavelor civile din România, 

Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile în România, Registrul foilor de 
sarcini, Registrul de evidenta a operatorilor aerieni şi Registrul de evidenta a 

autorizărilor tehnice pentru executanţii de servicii/produse destinate aeronauticii 
civile; aproba manualele de prezentare şi documentele asociate aferente 

operatorilor aerieni şi/sau agenţilor economici din domeniul aeronautic; evaluează 

stadiul de îndeplinire a prevederilor acestor documente în scopul emiterii 
certificatului de autorizare/operare şi asigura eliberarea acestor documente, 

supraveghind menţinerea condiţiilor în vederea prelungirii valabilităţii autorizării; 
• emite directive de navigabilitate privind tehnica de aviaţie, aproba formularistica 

pentru evidenta obligatorie în exploatarea aeronavelor, aproba dispoziţiile pentru 

aplicarea buletinelor/scrisorilor de serviciu, analizează rapoartele privind 

defectele tehnice ale aeronavelor şi neregularităţile de zbor, elaborând 

documente cu conţinut informaţional tehnic obligatoriu, verificând, totodată, 

evidenta şi aplicarea acestora; 
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• stabileşte proceduri specifice de supraveghere a activităţilor metrologice, a 

instalaţiilor sub presiune şi de ridicat utilizate în activitatea aeronautica civilă şi 

efectuează aceasta supraveghere; 
• aprobă manualele de zbor, listele de control al cabinei şi documentele obligatorii 

de bord, la bord şi de aeronava, procedurile de apropiere instrumentala şi valorile 

înălțimilor/altitudinilor minime de trecere deasupra obstacolelor, conţinutul şi 

aplicabilitatea normelor de exploatare a aeroporturilor, precum şi minimele 

meteorologice operaţionale propuse de operatorii aerieni din România, procedurile 

de coordonare a zborurilor dintre organele de trafic limitrofe, precum şi dintre 

organele de trafic civile şi militare privind dirijarea, controlul şi coordonarea 

zborurilor, alarmarea organelor de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în 

dificultate; 
• stabileşte cerinţele operaţionale minime pentru echipamentele destinate 

navigaţiei aeriene, comunicaţiilor aeriene şi controlului circulaţiei, pentru 

mijloacele de dirijare şi control al traficului aerian şi de informare aeronautica şi 

meteorologica, aproba conţinutul informaţional al publicaţiei A.I.P. - România, 
asigura informarea aeronautica internaţionala; 

• stabileşte condiţiile impuse terenurilor de aeronautica civilă - aeroporturi, 
aerodromuri, helioporturi, terenuri de lucru, indiferent de deţinător, precum şi 

procedurile de intervenţie în cazul producerii de incendii la aeronave, în vederea 
aplicării prevederilor actelor normative naţionale specifice şi a reglementărilor 

aeronautice internaţionale recunoscute de ţara noastră; 
• aprobă reglementările de exploatare a terenurilor de aeronautica civilă şi 

participa în comisiile de omologare, recepţie şi punere în funcţiune a acestora şi a 

mijloacelor PNA-Tc de ruta şi zona de aeroport, precum şi la zborurile de 

deschidere a unor noi cai aeriene; 
• gestionează frecventele de telecomunicaţii alocate de organismele interne şi 

internaţionale de telecomunicaţii Ministerului Transporturilor pentru activitatea 

de aviaţie civilă; 
• verifică şi autorizează utilizarea terenurilor de aeronautica civilă, a platformelor 

de compensare, precum şi a mijloacelor de protecţie a navigaţiei aeriene; executa 

verificarea periodică din zbor a funcţionarii echipamentelor şi instalaţiilor de 
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protecţie a navigaţiei aeriene şi asigura efectuarea întreţinerii echipamentelor 

specifice aeronavei-laborator; 
• aplică prevederile legale privind închiderea, deschiderea, redeschiderea sau 

exploatarea terenurilor de aeronautica civilă şi avizează, potrivit normelor legale 

în vigoare, amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de orice fel în vecinătatea 

terenurilor de aeronautica civilă sau a mijloacelor de protecţie a navigaţiei 

aeriene; 
• stabileşte auditorii experţi şi coordonează activitatea de auditare a sistemelor de 

asigurare a securităţii de zbor în aviaţia civilă şi la agenţii economici cu profil 

aeronautic civil; 
• stabileşte reglementări specifice, conform recomandărilor internaţionale, privind 

planul tematic minimal de pregătire, examinare teoretică şi practica, precum şi 

pentru atestarea personalului aeronautic civil navigant, tehnic, de dirijare şi 

control al traficului, de protecţie a navigaţiei aeriene, telecomunicaţii şi 

meteorologie aeronautice, în scopul atestării iniţiale şi al calificărilor superioare 

sau de tip; 
• stabileşte programele minimale necesare cursurilor de pregătire în domeniul 

calităţii, navigabilității şi securităţii zborurilor în aeronautica civilă, metodologiile 

de control în zbor al personalului navigant, exercita controlul în zbor al acestui 
personal şi asigura, prin convenţii cu operatorii aerieni, menţinerea 

antrenamentului personalului de inspecţie propriu al autorităţii; 
• organizează examinarea periodică, teoretică şi practica, după caz, a personalului 

aeronautic şi asigura eliberarea, potrivit reglementărilor interne şi internaţionale, 

a brevetelor şi documentelor de calificare a personalului atestat, prelungeşte 

valabilitatea acestor documente şi tine evidenta personalului aeronautic atestat; 
echivalează şi validează documentele nominale de calificare emise de autorităţile 

aeronautice ale altor state, efectuează autorizarea persoanelor pentru procese 

speciale, încercări nedistructive în domeniul aeronautic şi a persoanelor care 
conduc activitatea de asigurare a calităţii la unităţile autorizate; 

• stabileşte norme specifice personalului din aeronautica civilă privind regimul de 

muncă şi repaus, în scopul asigurării securităţii zborurilor; 
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• la solicitarea Ministerului Transporturilor, participa la cercetarea evenimentelor 
de zbor produse pe teritoriul României sau în afară acestui teritoriu; 

• constată abaterile de la normele şi reglementările aeronautice privind securitatea 

zborului şi aplica sancţiuni contravenţionale, potrivit competentelor stabilite 
conform legislaţiei în vigoare; 

• elaborează, potrivit reglementărilor interne şi internaţionale, norme pentru 

asigurarea medicală a zborurilor şi pentru asistenţa medicală de urgenta şi 

controlează, împreună cu organele de specialitate din Ministerul Transporturilor şi 

Ministerul Sănătăţii, aceste activităţi; 
• propune Ministerului Transporturilor tarifele în lei şi valuta pentru activităţile şi 

prestaţiile ce le executa, în vederea aprobării acestora potrivit legii; 
• urmăreşte aplicarea reglementărilor internaţionale cu privire la activitatea 

operaţională şi comercială specifică aeronauticii civile şi propune măsuri 

corespunzătoare; 
• aprobă orarele şi frecventele curselor aeriene în conformitate cu acordurile 

aeriene bilaterale şi convenţiile internaţionale la care România este parte; 
• colaborează, potrivit legii, cu organele Ministerului Apărării Naţionale pentru 

organizarea spaţiului aerian al României; 
• realizează acţiunile de cooperare cu autorităţi aeronautice similare ale altor state 

şi, pe baza mandatului dat de Ministerul Transporturilor, cu organismele de aviaţie 

civilă internaţionala; 
• analizează şi face propuneri Ministerului Transporturilor cu privire la cererile de 

autorizare a operatorilor aerieni, precum şi cu privire la retragerea autorizării; 

aproba drepturi de trafic operatorilor aerieni români pentru noi linii aeriene; 
aproba cererile de survol al teritoriului României, potrivit legii; 

• execută activităţi de statistica aeronautică, de prognoza, organizare, dezvoltare şi 

dotare a sistemului aeronautic civil naţional. 
 
În conformitate cu art. 5, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian"  ROMATSA, în 
realizarea obiectului de activitate, ROMATSA are următoarele atribuţii principale în 

domeniul operaţional: 
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• asigură, prin subunităţile din structură, dirijarea aeronavelor române şi străine pe 

căile aeriene organizate în spaţiul aerian controlat al României repartizat aviaţiei 

civile, în condiţii de siguranţă a zborurilor, realizând un control permanent al 

circulaţiei acestora potrivit normelor şi recomandărilor internaţionale de control şi 

dirijare a zborurilor, precum şi a reglementărilor naţionale;elaborează studii 

privind dezvoltarea şi modernizarea reţelei de căi aeriene naţionale pe baza 

tendinţelor de creştere a traficului aerian şi a stadiului de dezvoltare tehnologică 

a mijloacelor de control şi dirijare a zborurilor şi de automatizare a procedurilor 

de programare şi urmărire a activităţii de zbor; 
• elaborează proiecte de regulamente, reguli şi proceduri de dirijare şi coordonare a 

zborurilor, de telecomunicaţii aeronautice şi protecţie a navigaţiei aeriene în 

concordanţă cu regulile şi procedurile internaţionale; 
• asigură publicarea internaţională a reglementărilor naţionale de control şi dirijare 

a zborurilor în spaţiul aerian al României repartizat aviaţiei civile şi informarea 

operativă şi permanentă asupra stării mijloacelor şi modificărilor survenite în căile 

aeriene naţionale, prin A.I.P. România, precum şi informarea permanentă a 

organelor de trafic aerian de pe aeroporturile internaţionale din ţară cu privire la 

situaţia căilor aeriene ale tuturor statelor cu care întreţin legături aviatice civile; 
• organizează şi exploatează, prin subunităţile din structură, reţeaua naţională de 

meteorologie aeronautică şi asigură informarea meteorologică a echipajelor ce 

execută zboruri în spaţiul aerian al ţării noastre, precum şi informarea organelor 

aeroportuare interesate cu privire la situaţia meteorologică pe căile aeriene ale 

statelor cu care se întreţin legături aviatice civile; 
• realizează, prin subunităţile sale, în conformitate cu regulile şi reglementările 

centrului de telecomunicaţii aeronautice, transmiterea şi tranzitarea tuturor 

mesajelor telegrafice, radiotelegrafice şi de radiocomunicaţii, privind organizarea 

şi desfăşurarea în condiţii de siguranţă a zborurilor; 
• cooperează cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naţionale pentru 

folosirea în comun a spaţiului aerian naţional şi organizează în comun activitatea 

de dirijare şi control a zborurilor aeronavelor militare pe căile aeriene, informarea 

meteorologică aeronautică a acestora în condiţii de siguranţă a zborurilor, precum 
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şi pentru rezolvarea problemelor comune în domeniul apărării naţionale şi de 

acţiune în situaţii de calamitate sau alte situaţii speciale; 
• organizează şi controlează pregătirea profesională a întregului personal de trafic 

aerian, meteorologic, de protecţie a navigaţiei aeriene şi de telecomunicaţii 

aeronautice; 
• colaborează cu organele aeroportuare în domeniul controlului, dirijării, informării 

aeronautice şi meteorologice, de protecţie a navigaţiei aeriene şi 

telecomunicaţiilor; 
• realizează cooperarea, în domeniul său de activitate, cu unităţile similare din 

statele cu care se întreţin relaţii aviatice civile şi cu organizaţiile internaţionale 

specializate în acest domeniu, stabileşte, cu respectarea reglementărilor 

naţionale, proceduri comune de dirijare a zborurilor împreună cu organele similare 

ale statelor vecine sau cu organele aeroportuare; 
• declanşează investigarea incidentelor de trafic produse în spaţiul aerian al ţării 

noastre şi participă în comisiile de anchetare a incidentelor şi accidentelor de 

aviaţie civilă; 
• asigură aplicarea programului naţional de securitate a aviaţiei civile în unităţile 

sale componente; 
• asigură şi răspunde de pregătirea disponibilizării unităţilor componente şi a 

personalului pentru nevoile de apărare; 
• participă la planurile de acţiune privind alarmarea, căutarea şi salvarea 

aeronavelor aflate în dificultate; 
• asigură efectuarea controlului medical pentru personalul ce execută serviciu 

operativ, respectarea disciplinei muncii în desfăşurarea prestaţiilor, respectarea 

atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către întregul personal, în baza 
statutului personalului; 

• organizează activitatea de management în subunităţile din structură, inclusiv 

dezvoltarea aplicaţiilor informatice, în vederea asigurării rapide a tuturor 

informaţiilor necesare luării deciziilor tehnico-economice şi organizatorice. 
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Serviciul public de transport naval 

Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat în domeniul transportului maritim şi 

pe căile navigabile interioare. Ministerul Transporturilor are următoarele atribuții 

principale: 
• urmăreşte asigurarea condiţiilor tehnice minime de navigaţie în apele naţionale 

navigabile şi în porturi, în ceea ce priveşte adâncimile, semnalizarea, manevrarea 

şi acostarea navelor (art. 20 din O.G. nr. 42/1997); 
• stabilește regulile de siguranţă a navigaţiei în apele naţionale navigabile şi în 

porturi (art. 22 din O.G. nr. 42/1997); 
• aprobă şi face publice normele tehnice naţionale obligatorii de construcţie a 

navelor (art. 26 din O.G. nr. 42/1997); 
• aprobă şi face publică lista cuprinzând organizaţiile cu care a încheiat convenţii de 

lucru pentru delegarea dreptului de emitere a certificatelor de conformitate cu 
prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte, pentru nave şi, 

după caz, pentru companiile care le operează (art. 26 din O.G. nr. 42/1997); 
• stabilește normele privind controlul statului portului asupra navelor care 

arborează pavilion străin (art. 130 din O.G. nr. 42/1997) 
 
Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Navală Română, are următoarele atribuții 

principale: 
• îşi exercită autoritatea şi asupra navelor care arborează pavilionul român şi 

navighează în marea liberă sau în apele naţionale navigabile ale altor state (art. 

18 din O.G. nr. 42/1997); 
• acordă, suspendă sau retrage dreptul de arborare a pavilionului român (art. 45 și 

art. 481 din O.G. nr. 42/1997); 
• emite carnetul de marinar (art. 55 din O.G. nr. 42/1997); 
• emite brevetele, certificatele de capacitate, atestatele de conformitate şi de 

recunoaştere (art. 62 din O.G. nr. 42/1997). 
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Autoritatea Navală Română are următoarele atribuții principale: 
• duce la îndeplinire obligaţiile ce revin statului din acordurile şi convenţiile 

internaţionale la care România este parte (art. 7 din O.G. nr. 42/1997); 
• elaborează normele tehnice naţionale privind construcţia, întreţinerea şi 

repararea navelor şi le supune spre aprobare ministerului transporturilor (art. 7 

din O.G. nr. 42/1997); 
• certifică şi monitorizează conformitatea navelor care arborează pavilionul român 

şi a echipamentelor cu normele tehnice naţionale şi cu prevederile convenţiilor 

internaţionale la care România este parte (art. 7 din O.G. nr. 42/1997); 
• certifică conformitatea companiilor care operează nave care arborează pavilionul 

român cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte (art. 

7 din O.G. nr. 42/1997); 
• monitorizează activitatea formelor de pregătire aprobate în vederea obţinerii şi 

menţinerii brevetelor şi a certificatelor de capacitate ale personalului navigant 

(art. 7 din O.G. nr. 42/1997); monitorizează permanent respectarea condiţiilor în 
baza cărora au fost aprobate formele de pregătire profesională şi perfecţionare a 

personalului navigant, modul de derulare a acestora, inclusiv calificarea şi 

experienţa personalului didactic şi ale instructorilor, precum şi baza tehnico-
materială aferentă (art. 13 din O.G. nr. 42/1997). 

• acordă dreptul de arborare a pavilionului român, suspendă sau retrage acest drept 

şi emite actele de naţionalitate navelor care au obţinut dreptul de arborare a 

pavilionului român (art. 7 din O.G. nr. 42/1997); 
• organizează sesiuni de examene pentru obţinerea brevetelor, a certificatelor de 

capacitate, precum şi a certificatelor de conducător de ambarcaţiune de agrement 

(art. 7 și art. 62 din O.G. nr. 42/1997); 
• acordă şi emite brevete, certificate de capacitate pentru personalul navigant 

român, certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement, precum şi 

atestate de conformitate şi recunoaştere (art. 7 și art. 62 din O.G. nr. 42/1997); 
• efectuează supravegherea navigaţiei şi managementul traficului de nave în apele 

naţionale navigabile şi în porturile româneşti (art. 7 și art. 18 din O.G. nr. 

42/1997);  
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• efectuează inspecţia şi controlul navelor, indiferent de pavilionul acestora, în 

apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti, privind respectarea 

prevederilor legale naţionale în domeniu şi ale acordurilor şi convenţiilor 

internaţionale la care România este parte (art. 7 și art. 126 din O.G. nr. 42/1997); 
• efectuează controlul statului pavilionului la navele maritime care arborează 

pavilionul român (art. 7 din O.G. nr. 42/1997); 
• efectuează controlul statului portului la navele maritime care arborează pavilionul 

altor state şi care se află în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti 

(art. 7 din O.G. nr. 42/1997); 
• efectuează înmatricularea şi ţine evidenţa navelor care arborează pavilionul 

român, a navelor aflate în construcţie în România şi a personalului navigant român 

(art. 7 din O.G. nr. 42/1997); ţine evidenţa centralizată a navelor și a navelor în 

construcție (art. 511, 513, 517 din O.G. nr. 42/1997334); ține evidența personalului 

navigant român (art. 52 din O.G. nr. 42/1997); 
• coordonează activităţile de căutare şi salvare a vieţii omeneşti, a navelor şi 

aeronavelor aflate în pericol pe mare şi în apele naţionale navigabile ale României 

(art. 7 ș art. 94 din O.G. nr. 42/1997); 
• coordonează activităţile de prevenire a poluării apelor de către navele aflate în 

apele naţionale navigabile şi, împreună cu autorităţile de protecţie a mediului, 

coordonează intervenţia pentru depoluare (art. 7, 91 și art 99 din O.G. nr. 
42/1997)335; 

• asigură supravegherea tehnică privind certificarea siguranţei construcţiei navelor 

care arborează pavilionul român, în conformitate cu normele tehnice obligatorii de 

construcţie aprobate de minister sau ale organizaţiilor recunoscute, la solicitarea 
proprietarului navei (art. 7 din O.G. nr. 42/1997); 

                                            
 

334 navele cu propulsie proprie se individualizează printr-un nume propus de proprietar şi aprobat de 
Autoritatea Navală Română, iar navele fără propulsie şi ambarcaţiunile de agrement se individualizează 
printr-un număr acordat de Autoritatea Navală Română 
335 În cadrul Autorităţii Navale Române se organizează şi funcţionează Centrul de coordonare a activităţilor 
de prevenire a poluării apelor de către navele aflate în apele naţionale navigabile şi de intervenţie pentru 
depoluare. 
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• efectuează supravegherea tehnică a lucrărilor de construcţie a navelor care 

urmează să arboreze pavilionul român şi efectuează certificarea materialelor şi a 

echipamentelor utilizate la construcţia acestora, la solicitarea proprietarului navei 

(art. 7 din O.G. nr. 42/1997); 
• efectuează supravegherea tehnică şi certificarea construcţiei containerelor, în 

conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care 

România este parte (art. 7 din O.G. nr. 42/1997); 
• eliberează certificate de tonaj navelor care arborează pavilionul român (art. 7 din 

O.G. nr. 42/1997); 
• cercetează, prin căpităniile de port, evenimentele şi accidentele de navigaţie (art. 

7 din O.G. nr. 42/1997); 
• sancţionează contravenţional persoanele care încalcă prevederile legale privind 

navigaţia şi poluarea apelor naţionale navigabile de către nave, dacă faptele 

acestora nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni (art. 7 din O.G. 

nr. 42/1997); 
• transcrie constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor 

care arborează pavilionul român, precum şi asupra navelor aflate în construcţie 

(art. 7 din O.G. nr. 42/1997); 
• reprezintă statul român în organismele internaţionale pe bază de mandat acordat 

în condiţiile legii (art. 7 din O.G. nr. 42/1997); 
• face publică lista cuprinzând organizaţiile recunoscute cu care a încheiat 

contracte de mandat special (art. 26 din O.G. nr. 42/1997); 
• emite carnetul de serviciu (art. 55 din O.G. nr. 42/1997); 
• stabileşte echipajul minim de siguranţă, precum şi funcţiile acestuia, pentru 

fiecare categorie de navă, şi eliberează un certificat privind echipajul minim de 

siguranţă. Autoritatea Navală Română stabileşte condiţiile de eliberare şi perioada 

de valabilitate a acestuia (art. 61 din O.G. nr. 42/1997); 
• stabilește sectoarele din apele naţionale navigabile pe care se desfăşoară 

activităţile sportive şi de agrement, precum şi tipurile de nave cu care se 

desfăşoară aceste activităţi (art. 66 din O.G. nr. 42/1997); 
• eliberează, prin căpităniile de port, permisul de acostare a navelor, pe baza 

acceptului de intrare în port eliberat de administraţia portului, şi permisul de 
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plecare a navelor din port. În cazul navelor care vin din voiaj internaţional, 

permisul de acostare se eliberează numai după obţinerea permisului de liberă 

practică sanitară. Pentru navele de navigaţie interioară permisul de 

acostare/plecare se eliberează numai în cazul în care sosesc/pleacă din/în voiaj 

internaţional. (art. 127 din O.G. nr. 42/1997); 
• controlează şi monitorizează navele maritime care arborează pavilionul român şi 

personalul navigant român privind respectarea legislaţiei naţionale (art. 128 din 

O.G. nr. 42/1997); 
• controlează navele care arborează pavilionul altor state, aflate în apele naţionale 

navigabile şi în porturile româneşti, sau care operează pe ori deasupra platoului 

continental, în ceea ce priveşte respectarea prevederilor acordurilor şi 

convenţiilor internaţionale la care România este parte (art. 129 din O.G. nr. 

42/1997); 
 

CEROAV - Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din 

Transporturile Naval are drept atribuție principală educarea, respectiv pregătirea 

profesională şi perfecţionarea personalului navigant român (art. 11 din O.G. nr. 
42/1997). 
 

Serviciul public de transport feroviar 

Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare 
care asigură dezvoltarea şi siguranţa transporturilor feroviare336.  Ministerul 
Transporturilor exercită atribuţiile de autoritate de stat, direct sau prin delegare de 
competenţe către o autoritate feroviară337. 
 
Ministerul Transporturilor are următoarele atribuții principale: 

                                            
 

336 Art. 7, alin. 1 din OUG 12/1998; 
337 Art. 7, alin. 4 din OUG 12/1998; 
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• Acordă licenţă pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar (art. 3 din OUG 

nr. 12/1998); 
• Poate concesiona pe bază de licitaţie publică serviciul public social de transport 

feroviar de călători (art. 5, alin. (2) din OUG 12/1998); 
 

Atribuţii în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale338 

• elaborează strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport feroviar; 
• elaborează şi supune aprobării Guvernului programele de dezvoltare şi de 

modernizare a infrastructurii feroviare deschise accesului public; 
• asigură, în condiţii identice, tuturor operatorilor feroviari acces egal şi 

nediscriminatoriu pe infrastructura feroviară publică, conform reglementărilor 

interne, precum şi acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România 

este parte; 
• asigură beneficiarilor de transport feroviar dreptul de a apela la un operator de 

transport licenţiat şi liber ales; 
• sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului feroviar public; 
• asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în transportul feroviar, 

precum şi între acesta şi alte moduri de transport; 
• asigură efectuarea transporturilor militare, a transporturilor speciale şi a 

transporturilor de intervenţie în caz de calamităţi naturale sau în alte situaţii 

deosebite; 
• asigură dezvoltarea cercetării în transportul feroviar, în corelare cu programele 

naţionale de cercetare; 
• elaborează politica economică în domeniul transportului feroviar; 
• elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a 

transportului combinat; 
• elaborează politici de dezvoltare echilibrată a transportului feroviar cu alte 

moduri de transport; 

                                            
 

338 Conform art. 7, alin. 2 din OUG 12/1998; 
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• asigură gestionarea proprietăţii publice şi private a statului din domeniul 

transportului feroviar; 
• asigură gestionarea resurselor financiare alocate prin bugetul de stat; 
• avizează metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice 

prevăzută în contractul de activitate al companiei naţionale care administrează 

infrastructura feroviară, încheiat cu Ministerul Transporturilor; 
• clasifică infrastructura de transport feroviar în conformitate cu standardele 

naţionale şi internaţionale; 
• stabileşte regulile de acces pe infrastructura căilor ferate române pentru 

operatorii feroviari; 
• este depozitarul normelor, metodologiilor, prescripţiilor şi instrucţiunilor cu 

specific feroviar, care se aplică în domeniul transporturilor feroviare; 
• emite normative privind construcţia şi protecţia căii ferate. 

Atribuţii în calitate în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor 

feroviare339 

• reprezintă Guvernul în organismele internaţionale şi în relaţiile bilaterale cu 

alte state în domeniul transporturilor feroviare; 
• elaborează şi promovează reglementări specifice, destinate asigurării 

compatibilităţii sistemului naţional de transport feroviar cu sistemele de 

transport internaţionale; 
• emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, modernizarea, exploatarea, 

întreţinerea, repararea şi verificarea tehnică a infrastructurii feroviare şi a 

materialului rulant; 
• stabileşte nomenclatorul de funcţii al personalului care lucrează sau concură la 

siguranţa circulaţiei trenurilor; 
• emite norme obligatorii de atestare, certificare şi licenţiere a personalului din 

transporturile feroviare, care lucrează în siguranţa circulaţiei, şi stabileşte 

                                            
 

339 Conform art. 7, alin. 3 din OUG 12/1998; 
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condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor sau a 

licenţelor acordate; 
• organizează examene şi emite atestate, certificate şi licenţe pentru personalul 

din siguranţa circulaţiei; 
• emite norme obligatorii de licenţiere a operatorilor de transport feroviar care 

efectuează sau vor efectua activităţi de transport feroviar şi stabileşte 

condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor; 
• emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile feroviare, 

precum şi pentru transportul multimodal şi combinat şi supraveghează 

respectarea acestora; 
• emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri 

periculoase pe calea ferată; 
• aprobă organizarea regională a transporturilor feroviare; 
• exercită activitatea de registru, de inspecţie şi de control în transporturile 

feroviare; 
• stabileşte condiţiile şi asigură înmatricularea materialului rulant; 
• asigură omologarea tehnică de tip a vehiculelor feroviare, precum şi certificarea 

de conformitate, omologarea, agrementarea tehnică a materialelor, 

componentelor şi echipamentelor utilizate la construirea, repararea şi 

întreţinerea materialului rulant şi a infrastructurii feroviare; 
• autorizează efectuarea de lucrări care se execută în zonele de siguranţă şi de 

protecţie a infrastructurii căilor ferate române; 
• asigură cercetarea administrativă a evenimentelor sau accidentelor grave, 

produse în activităţile de transport feroviar; 
• asigură, prin reţeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranţei 

circulaţiei şi controlul sanitar-veterinar specific activităţilor de transport 

feroviar şi emite autorizaţii sanitar-veterinare; 
• autorizează, din punct de vedere tehnic, agenţii economici care efectuează 

lucrările de construcţie, întreţinere şi reparaţie a elementelor infrastructurii 

feroviare şi a materialului rulant; 
• aprobă norme şi regulamente obligatorii pentru deţinătorii de linii ferate 

industriale şi de mijloace de transport pe calea ferată proprietate privată, 
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indiferent de obiectul de activitate, care au acces pe infrastructura feroviară 

deschisă accesului public, după caz, precum şi pentru beneficiarii de transport; 
• autorizează înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de pregătire, perfecţionare şi 

autorizare a personalului din transporturile feroviare; 
• analizează şi decide asupra sesizărilor privind modul de alocare a capacităţilor 

infrastructurii feroviare, între operatorii feroviari, şi supraveghează 

desfăşurarea activităţilor de transport feroviar în condiţii de concurenţă loială; 
• stabileşte norme de repartizare nediscriminatorie a capacităţilor infrastructurii 

feroviare; 
• concesionează, în numele statului, serviciul public de transport feroviar de 

călători. 
 

Autoritatea Feroviară Română (AFER) are următoarele atribuții principale340: 
• asigură supravegherea respectării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi 

obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, ca organism responsabil cu aplicarea 

acestuia, desemnat la nivel naţional; 
• elaborează Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului de persoane cu 

trenurile de metrou; 
• efectuează instruirea periodică în vederea atestării, pentru personalul cu 

responsabilităţi în cadrul sistemelor de management al calităţii, mediului, 

securităţii şi sănătăţii ocupaţionale, precum şi al altora asemenea, din unităţile de 

construire, reparare, întreţinere, verificare tehnică şi exploatare a materialului 
rulant şi a infrastructurii feroviare şi din alte domenii pentru care a fost acreditată 

la nivel naţional; 
• asigură identificarea, desemnarea infrastructurilor critice feroviare naţionale şi 

evaluarea necesităţii de a îmbunătăţi protecţia acestora, cu scopul creşterii 

                                            
 

340 Conform art. 4 din H.G. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române – 
AFER 
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capacităţii de asigurare a stabilităţii, securităţii şi siguranţei sistemelor 

economico-sociale şi protecţiei persoanelor; 
• efectuează activităţi specifice de dezvoltare experimentală şi inovare în domeniul 

transportului feroviar, cu metroul şi urban pe şine, finanţate din venituri proprii, 

prin programe naţionale sau fonduri europene de cercetare-dezvoltare ori similare 
şi asigură diseminarea acestora; 

• efectuează controlul privind siguranţa circulaţiei pentru căile ferate cu caracter 
de patrimoniu, de muzeu sau turistic, reţelele care funcţional sunt separate de 

sistemul feroviar şi care sunt destinate numai exploatării unor servicii de călători 

locale, urbane sau suburbane, precum şi la operatorii de transport feroviar care 
funcţionează exclusiv pe aceste reţele şi pentru serviciile speciale de transport 

feroviar; 
• acordă asistenţă tehnică de specialitate şi efectuează expertize tehnice; 
• elaborează normative, specificaţii şi alte reglementări specifice, aferente 

domeniului transportului feroviar, cu metroul şi urban pe şine, conform obiectului 

de activitate; 
• asigură evidenţa şi păstrarea normelor, reglementărilor, specificaţiilor, 

instrucţiunilor, metodologiilor, procedurilor şi prescripţiilor aferente domeniului 

său de activitate; 
• editează, traduce, multiplică, tipăreşte şi comercializează reglementări tehnice, 

publicaţii şi lucrări proprii, specifice transportului feroviar, cu metroul şi urban pe 

şine; 
• publică trimestrial lista cuprinzând persoanele juridice şi fizice cărora AFER, ASFR, 

ONFR şi OLFR le-au eliberat, retras sau suspendat licenţe, permise, certificate, 

atestate, autorizaţii, documente de omologare ori altele asemenea; 
• asigură reprezentarea cu experţi din organismele şi compartimentele sale, după 

caz, la comitetele/grupurile de lucru ale organismelor europene coordonatoare şi 

la alte acţiuni internaţionale din domeniul său de activitate; 
• efectuează omologarea tehnică a vehiculelor de transport urban pe şine, certifică 

şi/sau omologhează echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare 

pentru vehiculele fabricate în ţară ori importate, precum şi componentele 

utilizate la construirea, repararea, întreţinerea şi exploatarea vehiculelor, 
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infrastructurii aferente transportului urban pe şine şi, după caz, emite agremente 
tehnice; 

• autorizează şi supraveghează din punct de vedere tehnic furnizorii de 

produse/servicii în domeniul transportului urban pe şine; 
• autorizează/atestă laboratoarele de încercări, precum şi standurile şi dispozitivele 

speciale, destinate verificării şi încercării produselor utilizate în activităţile de 

construire, modernizare, întreţinere şi de reparare a tramvaielor, a căii de rulare 

şi a sistemului de energoalimentare a acestora; 
 
Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) are următoarele atribuții principale: 

• autorizarea introducerii în circulaţie a subsistemelor structurale ale sistemului 

feroviar, în conformitate cu prevederile art. 15 din Directiva privind 
interoperabilitatea sistemului feroviar, şi verificarea respectării cerinţelor 
esenţiale relevante la exploatarea şi întreţinerea acestora; 

• supravegherea conformităţii constituenţilor de interoperabilitate cu cerinţele 

esenţiale prevăzute la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 şi Hotărârea 

Guvernului nr. 1.533/2003; 
• autorizarea punerii în funcţiune şi a introducerii în circulaţie a unui material 

rulant nou sau modificat substanţial, care încă nu este acoperit de o S.T.I.; 
• emiterea, reînnoirea, modificarea şi revocarea părţilor relevante din certificatele 

de siguranţă şi autorizaţiile de siguranţă şi verificarea îndeplinirii condiţiilor şi 

cerinţelor stabilite în acestea şi a faptului că administratorii de infrastructură şi 

operatorii de transport feroviar funcţionează în conformitate cu cerinţele 

dreptului comunitar sau naţional; 
• monitorizarea, promovarea şi, dacă este cazul, aplicarea şi dezvoltarea cadrului 

de reglementare în domeniul siguranţei, inclusiv sistemul de norme naţionale de 

siguranţă; 
• supravegherea înregistrării corespunzătoare a vehiculelor în R.N.V. şi informaţiile 

conţinute de acesta cu privire la siguranţă sunt precise şi actualizate. 
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Pentru îndeplinirea atribuţiilor ASFR este desemnată să efectueze următoarele 

activităţi: 
• autorizează punerea în funcţiune a subsistemelor structurale ale sistemului 

feroviar şi verifică respectarea cerinţelor esenţiale relevante la exploatarea şi 

întreţinerea acestora; 
• autorizează punerea în funcţiune şi introducerea în circulaţie a unui material 

rulant nou sau modificat substanţial, care nu este acoperit de o specificaţie 
tehnică de interoperabilitate; 

• autorizează punerea în funcţiune a vehiculelor nou- construite, modernizate sau 
reînnoite şi verifică respectarea cerinţelor esenţiale relevante la exploatarea şi 

întreţinerea acestora; 
• acordă autorizaţii suplimentare pentru vehiculele autorizate iniţial în alt stat 

membru al Uniunii Europene; 
• supraveghează conformitatea constituenţilor de interoperabilitate;  
• supraveghează înregistrarea corespunzătoare a vehiculelor în Registrul naţional al 

vehiculelor - R.N.V. şi se asigură că informaţiile conţinute de acesta cu privire la 

siguranţă sunt precise şi actualizate; 
• emite şi reînnoieşte certificatele de siguranţă pentru operatorii de transport 

feroviar, modifică şi revocă părţile relevante ale acestora; 
• emite şi reînnoieşte autorizaţiile de siguranţă pentru administratorul/gestionarii 

de infrastructură feroviară din România, modifică şi revocă părţile relevante ale 

acestora; 
• certifică sistemul de management al siguranţei al administratorului/gestionarilor 

de infrastructură feroviară din România şi al operatorilor de transport feroviar; 
• certifică acceptarea dispoziţiilor adoptate de administratorul/gestionarii de 

infrastructură feroviară pentru îndeplinirea cerinţelor specifice necesare pentru 

garantarea siguranţei infrastructurii feroviare la nivelul proiectării, întreţinerii şi 

exploatării acesteia, inclusiv întreţinerea şi exploatarea sistemului de control al 

traficului şi de semnalizare, dacă este cazul; 
• certifică acceptarea dispoziţiilor adoptate de operatorii de transport feroviar 

pentru a îndeplini cerinţele specifice necesare pentru furnizarea în siguranţă a 

serviciilor acestora pe reţeaua corespunzătoare; 
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• efectuează evaluarea independentă a adecvării aplicării procesului de 

management al riscului, precum şi a rezultatului acestuia şi întocmeşte pentru 

solicitant raportul de evaluare a siguranţei; 
• monitorizează, promovează şi, dacă este cazul, aplică şi dezvoltă cadrul de 

reglementare în domeniul siguranţei feroviare, inclusiv sistemul de norme 

naţionale de siguranţă feroviară. În acest sens, în principal, elaborează şi/sau 

avizează, după caz, şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor: 
(i) reglementările specifice destinate asigurării compatibilităţii Sistemului 

naţional de transport feroviar cu Sistemul de transport feroviar european; 
(ii) reglementările specifice privind siguranţa feroviară şi cu metroul, precum şi 

pentru transportul multimodal şi combinat; 
(iii) participă la elaborarea de reglementări specifice pentru efectuarea 

transporturilor de mărfuri periculoase; 
(iv) reglementările specifice pentru autorizarea, certificarea şi atestarea 

personalului din transportul feroviar şi cu metroul; 
• supraveghează prin acţiuni de audit de siguranţă feroviară, control şi inspecţie de 

stat operatorii economici din sistemul de transport feroviar, în conformitate cu 
legislaţia europeană şi naţională în vigoare; 

• supraveghează din punctul de vedere al siguranţei furnizorii feroviari; 
• certifică entităţile responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare; 
• avizează specificaţiile tehnice utilizate în activităţile de întreţinere a vehiculelor 

feroviare; 
• certifică operatorii economici care preiau una sau mai multe funcţii de întreţinere 

ale vehiculelor feroviare; 
• supraveghează prin acţiuni de audit şi inspecţie entităţile responsabile cu 

întreţinerea vehiculelor feroviare şi operatorii economici care efectuează funcţiile 

de întreţinere, pe durata valabilităţii certificatului; 
• asigură funcţionarea unui dispecerat permanent cu atribuţii de preluare şi tratare 

a apelurilor de urgenţă primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă - 112, 
potrivit legislaţiei în vigoare; 

• avizează conducerea Ministerului Transporturilor cu privire la accidentele şi 

incidentele produse pe reţeaua de căi ferate şi metrou; 
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• întocmeşte periodic evidenţa şi statistica accidentelor şi incidentelor produse pe 

căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul şi furnizează datele statistice 

pentru Institutul Naţional de Statistică; 
• autorizează staţiile de cale ferată şi emite autorizaţiile de funcţionare; 
• autorizează pentru punerea în funcţiune liniile ferate industriale nou-construite 

sau modernizate şi emite autorizaţiile de punere în funcţiune; 
• autorizează exploatarea liniilor ferate industriale şi emite autorizaţiile de 

exploatare; 
• aprobă regulamentul tehnic de exploatare a liniilor ferate industriale; 
• asigură organizarea examenelor şi emiterea de autorizaţii, atestate şi certificate 

pentru personalul din transportul feroviar şi cu metroul; 
• acordă, reînnoieşte, actualizează şi modifică permisele de mecanic de locomotivă 

(conform reglementărilor specifice privind certificarea mecanicilor de 

locomotivă); 
• acordă, reînnoieşte, actualizează şi modifică declaraţiile de recunoaştere a 

centrelor de formare care asigură sarcinile de formare privind cunoştinţele 

profesionale generale, de material rulant şi de infrastructură feroviară pentru 

mecanicii de locomotivă; 
• acordă, reînnoieşte, actualizează şi modifică declaraţiile de recunoaştere a 

examinatorilor care efectuează evaluarea cunoştinţelor profesionale generale, de 

material rulant şi de infrastructură feroviară pentru mecanicii de locomotivă; 
• asigură pregătirea profesională şi certificarea consilierilor pentru mărfurile 

periculoase şi emite certificate; 
• efectuează cursuri de pregătire în vederea atestării responsabililor cu sistemul de 

management al siguranţei feroviare şi acordă atestate; 
• autorizează transportul public cu metroul şi emite autorizaţiile/licenţele de 

transport pentru operatorii de transport cu trenuri de metrou; 
• întocmeşte anual un raport privind activităţile sale desfăşurate în anul precedent, 

pe care îl publică în Buletinul AFER şi pe pagina de web a ASFR de pe site-ul AFER 
şi îl transmite Agenţiei Feroviare Europene cel mai târziu până la data de 30 

septembrie; 
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• pune la dispoziţie solicitanţilor documente de îndrumare privind cerinţele pentru 

activităţile de autorizare, certificare şi atestare, conform obiectului de activitate; 
• asigură reprezentarea la plenare, comitete şi grupuri de lucru ale Agenţiei 

Feroviare Europene sau alte reuniuni similare ale organismelor europene, precum 
şi la alte acţiuni internaţionale în legătură cu activitatea specifică a organismului; 

• acordă consiliere de specialitate conform obiectului specific de activitate. 
 
Organismul Notificat Feroviar Român (ONFR) este desemnat să efectueze următoarele 

activităţi: 
• aplică procedura de verificare "CE" pentru subsisteme structurale şi vehicule 

feroviare şi emite certificate de verificare "CE"; 
• aplică procedura de evaluare a conformităţii "CE" sau a aptitudinilor de utilizare a 

elementelor constitutive de interoperabilitate, componente şi materiale utilizate 

la construirea, modernizarea, reînnoirea şi întreţinerea vehiculelor feroviare şi a 

subsistemelor structurale şi emite certificate de conformitate "CE"; 
• aplică procedura de verificare în cazul normelor naţionale tehnice de referinţă 

pentru subsisteme structurale şi vehicule feroviare şi emite certificate de 

verificare; 
• aplică procedura de conformitate în cazul normelor naţionale tehnice de referinţă 

pentru elemente constitutive de interoperabilitate, componente şi materiale 

utilizate la construirea, modernizarea, reînnoirea şi întreţinerea vehiculelor 

feroviare şi a subsistemelor structurale şi emite certificate de conformitate; 
• publică informaţiile relevante referitoare la: 

(i) cererile primite pentru aplicarea procedurii de verificare şi evaluare a 

conformităţii; 
(ii) certificatele de verificare şi conformitate emise; 
(iii) certificatele de verificare şi conformitate suspendate/ retrase/refuzate; 

• avizează documentaţii tehnice pentru construirea sau modernizarea materialului 
rulant şi a infrastructurii feroviare utilizate în domeniul transportului feroviar şi cu 

metroul; 
• aplică procedura de conformitate/verificare/omologare/ agrementare tehnică, 

după caz, pentru materiale, componente, subsisteme structurale, vehicule şi 
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echipamente, altele decât cele care fac obiectul Specificaţiilor tehnice de 

interoperabilitate - STI, utilizate la construirea, modernizarea, repararea şi 

întreţinerea materialului rulant şi a infrastructurii feroviare şi de metrou, şi emite 

documente specifice; 
• efectuează omologarea/agrementarea tehnică a vehiculelor feroviare şi de 

metrou, altele decât cele care fac obiectul interoperabilităţii, şi emite documente 

specifice; 
• eliberează agremente tehnice pentru servicii specifice construirii, modernizării, 

reparării şi întreţinerii materialului rulant (altele decât cele care fac obiectul 

certificării ca entităţi responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă), 

infrastructurii feroviare şi de metrou; 
• autorizează, din punct de vedere tehnic, operatorii economici, persoane juridice 

române, furnizori interni de produse şi/sau servicii utilizate la construirea, 

modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare neincluse în 

sistemul convenţional, al materialului rulant (altul decât cel care face obiectul 
sistemului convenţional şi al certificării ca entităţi responsabile cu întreţinerea 

vehiculelor feroviare) şi a infrastructurii şi vehiculelor de metrou; 
• autorizează/atestă laboratoare de încercări/standuri şi dispozitive speciale ale 

furnizorilor interni de produse şi servicii, utilizate la încercările pe fluxul de 

fabricaţie/reparaţie şi de lot pentru verificarea şi ţinerea sub control a unor 

caracteristici determinante pentru securitatea transporturilor feroviare, în 
procesele de fabricaţie, reparare, întreţinere şi verificare tehnică a materialului 

rulant şi a infrastructurii feroviare şi emite documente specifice; 
• efectuează verificări şi încercări de tip şi/sau de lot în laboratoare proprii pentru 

determinarea conformităţii produselor şi serviciilor, din punctul de vedere al 

caracteristicilor şi parametrilor determinanţi pentru siguranţa circulaţiei, aferente 

transportului feroviar şi cu metroul; 
• supraveghează, prin acţiuni de inspecţie tehnică, respectarea de către furnizorii 

feroviari care furnizează produse/servicii feroviare a cerinţelor legale şi de 

reglementare tehnică care au stat la baza emiterii de ONFR a documentelor 

specifice pentru produse/servicii/echipamente utilizate la construirea, 
modernizarea, repararea şi întreţinerea materialului rulant (altele decât cele care 
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fac obiectul certificării ca entităţi responsabile cu întreţinerea vagoanelor de 

marfă) şi a infrastructurii feroviare şi pentru metrou; 
• evaluează din punct de vedere tehnic vehiculele feroviare pentru introducerea în 

certificatul de siguranţă sau pentru menţinerea în funcţiune, după expirarea 

duratei normale de funcţionare/duratei de serviciu, şi emite documente specifice; 
• autorizează din punct de vedere tehnic vehiculele feroviare şi emite documente 

specifice; 
• inspectează vagoanele-cisternă pentru acordarea avizului tehnic Compuşi organici 

volatili - COV, precum şi vehicule cu motoare termice din punctul de vedere al 

emisiilor de noxe, prin acţiuni specifice, şi emite documente specifice; 
• întocmeşte şi actualizează periodic Registrul naţional al vehiculelor - R.N.V., 

Registrul de infrastructură feroviară şi Registrul marcajelor deţinătorilor de 

vehicule; 
• înmatriculează materialul rulant şi emite documente specifice; 
• certifică sisteme de management al calităţii, de mediu, al sănătăţii şi securităţii 

ocupaţionale, al securităţii informaţiei, precum şi alte sisteme de management în 

domeniile pentru care este acreditat/recunoscut la nivel naţional şi/sau notificat 

la nivel european şi emite documente specifice; 
• atestă echipamentele de control nedistructiv şi instruieşte, examinează şi 

autorizează periodic personalul furnizorilor feroviari implicat în procese speciale 

de construire sau de control ale produselor feroviare critice şi emite documente 
specifice; 

• asigură reprezentarea la plenare şi grupuri de lucru ale Organismului European de 

Coordonare al Organismelor Notificate în domeniul feroviar sau alte reuniuni 
similare ale organismelor europene, precum şi la alte acţiuni internaţionale în 

legătură cu activitatea specifică a organismului; 
• acordă consiliere de specialitate conform obiectului specific de activitate. 

 
Organismul de Licențiere Feroviar Român (OLFR) este desemnat să efectueze 

următoarele activităţi: 
• acordă licenţe operatorilor care efectuează transport feroviar; 
• acordă licenţe operatorilor care efectuează manevră feroviară; 
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• acordă licenţe intermediarilor de transport pe calea ferată; 
• acordă autorizaţii speciale pentru efectuarea transportului pe: 

(i) căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic; 
(ii) reţelele de transport pe şină care funcţional sunt separate de sistemul feroviar 

şi care sunt destinate numai exploatării unor servicii de călători locale, urbane sau 

suburbane; 
• întocmeşte anual un raport privind activităţile desfăşurate în anul precedent, pe 

care îl publică în Buletinul AFER şi pe pagina web a OLFR de pe site-ul AFER; 
• publică periodic lista operatorilor şi intermediarilor de transport feroviar 

licenţiaţi, precum şi lista operatorilor economici care deţin autorizaţii speciale de 

transport; 
• acordă consiliere de specialitate conform obiectului specific de activitate. 

 
Agenţia de Investigare Feroviară Română – AGIFER este organismul tehnic specializat al 
Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care 
îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor 

prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor 

evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare. 
 
Agenţia de Investigare Feroviară Română are următoarele atribuții principale341: 

• investigarea accidentelor feroviare grave; 
• investigarea incidentelor produse în circulaţia trenurilor coordonate de un 

investigator principal desemnat din cadrul AGIFER; 
• investigarea acelor accidente şi incidente care în condiţii uşor diferite ar fi putut 

duce la accidente grave, inclusiv defecţiunile tehnice ale subsistemelor structurale 

                                            
 

341 Conform art. 1 din HG 716/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investigare Feroviară 
Română - AGIFER şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Transporturilor; 
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sau ale constituenţilor de interoperabilitate componente ale sistemului feroviar de 

mare viteză şi convenţional european; 
• alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, date în competenţa sa prin 

acte normative. 
 

Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara – CENAFER, conform art. 2, alin. 
(1) din Ordonanța Guvernului nr. 58/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de 

Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER, cu modificările și completările ulterioare, 
este organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor desemnat să asigure, 

în principal, formarea-calificarea, perfecţionarea şi verificarea profesională periodică a 

personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei în transportul feroviar, securitatea 

transporturilor şi calitatea serviciilor feroviare, precum şi participarea la comisiile de 

autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare. 
 
Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., conform art. 47 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi 

reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, are, în principal, ca obiect de activitate administrarea 
infrastructurii feroviare şi a patrimoniului auxiliar feroviar. Conform art. 3 şi 4 din 

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi 

Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu 

modificările și completările ulterioare, compania deţine în concesiune infrastructura 

feroviară publică şi bunurile rezultate din investiţii, dezvoltări şi/sau modernizări ale 

acesteia, fără plata redevenţei, pe o durată de 49 de ani de la data înfiinţării companiei, 

fiind scutită de orice taxe şi impozite asupra elementelor infrastructurii feroviare 

publice, inclusiv asupra terenurilor proprietate publică pe care acestea sunt amplasate, 

precum şi asupra terenurilor destinate acestui scop. 
 
Conform anexei 1 a Hotărârii Guvernului nr. 706/2002 privind înfiinţarea unor filiale ale 

Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., compania deţine următoarele filiale: 
• Societatea Comercială "Telecomunicaţii C.F.R." – SA 
• Societatea Comercială "Informatică Feroviară" – SA 
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• Societatea Comercială "Turism şi Agrement C.F.R." - S.A. 
• Societatea Comercială "Construcţii C.F.R." - S.A. 
• Societatea Comercială "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." – SA 
• Societatea Comercială "Impregnat Traverse din Lemn" - S.A. 
• Societatea Comercială "Intervenţii Feroviare" - S.A. 

 
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă - "C.F.R. - Marfă" are, în principal, 

ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de mărfuri. 
 
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători - "C.F.R. - Călători" are, în 

principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de călători. 

 

Serviciul public de transport rutier 

În calitate de autoritate de stat în domeniul transportului rutier, Ministerul 
Transporturilor exercită, următoarele funcții: 

• aprobă, potrivit legii, instrucţiuni şi regulamente obligatorii pentru activităţile de 

transport feroviar, rutier, naval şi aerian; 
• acordă, pe bază de reciprocitate, în condiţiile acordurilor rutiere bilaterale 

încheiate între România şi state terţe Uniunii Europene, precum şi în condiţiile 

Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională 

a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, dreptul de utilizare cu plată sau gratuit a 

infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini, potrivit legii; 
• stabileşte organizarea regională a transporturilor rutiere, feroviare, navale şi 

aeriene; 
• emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, 

feroviare, navale, aeriene, precum şi în transportul multimodal şi combinat şi 

supraveghează respectarea acestora; 
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• asigură certificarea şi omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de 

transport; 
• stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, 

metodologia de omologare pentru circulaţie a acestora, precum şi metodologia de 

inspecţie tehnică periodică; 
• certifică prin omologare, agreare şi prin inspecţie tehnică periodică, după caz, 

încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei 

rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei; 
• autorizează staţiile de inspecţie tehnică, supraveghează şi controlează activitatea 

acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică; 
• autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de 

întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor 
rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz; 

• stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a 

produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în 

vederea introducerii acestora pe piaţă; 
• elaborează norme obligatorii privind clasificarea autovehiculelor destinate 

transportului de persoane, pe categorii de confort; 
• desemnează/acreditează instituţii publice subordonate, organisme tehnice 

specializate şi societăţi comerciale autorizate care să elaboreze şi să pună în 

aplicare normele tehnice şi reglementările specifice transportului rutier şi să 

asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate; 
• autorizează şcolile de conducători auto şi stabileşte condiţiile privind pregătirea 

teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, 

autorizează instructorii auto, precum şi centrele de pregătire şi perfecţionare a 

personalului din domeniul transporturilor rutiere, în condiţiile prevăzute la art. 
6 şi 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• elaborează norme obligatorii privind pregătirea, examinarea şi atestarea 

profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, 
respectiv a persoanelor desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de 

transport rutier, a consilierilor de siguranţă, a conducătorilor auto, a profesorilor 

lnk:ORD%20GUV%2027%202011%200
lnk:ORD%20GUV%2027%202011%200
lnk:ORD%20GUV%2027%202011%200
lnk:ORD%20GUV%2027%202011%200


 
 

 

1198 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

de legislaţie rutieră, a instructorilor de conducere auto, precum şi a lectorilor 

necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a acestora, în 

condiţiile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• emite norme privind examinarea medicală şi psihologică la angajare şi examinarea 

periodică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi norme 

pentru agrearea altor unităţi medicale şi psihologice în vederea efectuării acestor 
examinări, conform reglementărilor în vigoare; 

• emite norme privind evaluarea psihologică obligatorie ce precedă pregătirea 

teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere 

auto şi pentru obţinerea certificatului de atestare profesională pentru conducătorii 

de autovehicule şi de tramvaie, precum şi norme vizând autorizarea laboratoarelor 

de psihologie ce efectuează aceste evaluări, conform reglementărilor în vigoare; 
• autorizează deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine şi 

execută controlul acestei activităţi, în condiţiile legii. 
 
Totodată, Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor rutiere, are următoarele 

atribuţii: 
• elaborează strategiile naţionale de dezvoltare a activităţilor de transport rutier; 
• elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere şi al 

activităţilor conexe acestora; 
• elaborează programe de dezvoltare durabilă şi de modernizare a sistemului 

naţional de transport rutier, de siguranţă şi securitate a transporturilor rutiere şi 

de protecţie a mediului; 
• asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în activitatea de transport 

rutier, în corelaţie cu celelalte moduri de transport, şi între operatorii de 

transport rutier; 
• stabileşte norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier, precum şi pentru 

operatorii de activităţi conexe transportului rutier; 

lnk:ORD%20GUV%2027%202011%200
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• asigură controlul respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor 
rutiere de către operatorii de transport rutier/întreprinderi, precum şi de către 

ceilalţi utilizatori ai infrastructurii rutiere; 
• asigură dezvoltarea cercetării şi elaborarea de studii de specialitate în domeniul 

transporturilor rutiere; 
• monitorizează piaţa transporturilor rutiere în scopul constatării apariţiei situaţiilor 

de criză şi adoptă măsurile necesare acestor situaţii; 
• stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare a vehiculelor rutiere în 

vederea înmatriculării sau înregistrării acestora; 
• stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru efectuarea inspecţiilor tehnice 

periodice, precum şi a controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere; 
• stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a 

produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea 

introducerii acestora pe piaţă. 
 
Conform Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările și completările ulterioare,, 
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este organismul tehnic specializat al Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii pentru transportul rutier, desemnat să asigure, în 

principal: 
• licenţierea operatorilor de transport rutier şi a operatorilor economici care 

efectuează activităţi conexe transportului rutier; 
• eliberarea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier care efectuează 

transport rutier de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale; 
• certificarea întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu; 
• autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto; 
• activitatea de registru pentru operatorii de transport rutier, întreprinderile care 

efectuează transport rutier în cont propriu şi auditorii de siguranţă; 
• eliberarea certificatelor / atestatelor profesionale pentru personalul de 

specialitate din domeniul transporturilor rutiere; 
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• punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice 

transporturilor rutiere, pe baza împuternicirii date de Ministerului Transporturilor 
şi Infrastructurii; 

• eliberarea cartelor tahografice; 
• gestionarea efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de 

siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă precum şi desfăşurarea activităţilor de 

formare, atestare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă 

rutieră; 
• Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră. 

 
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier este organismul tehnic 
permanent specializat în subordinea Ministerului Transporturilor, asigurând la nivel 
naţional inspecţia şi controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în 

domeniul transporturilor rutiere, privind, în principal: 
• condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe 

transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii 

permisului de conducere; 
• siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului; 
• starea tehnică a vehiculelor rutiere; 
• masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale 

maxime autorizate; 
• tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 

România. 
 
I.S.C.T.R. îndeplineşte şi rolul de autoritate competentă pentru verificare, control, 

sancţionare şi raportare în sensul prevederilor  Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale 
Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009  al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 
octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier 

internaţional de mărfuri şi ale  Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009  al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul 
la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006. 

http://www.isctr-mt.ro/
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Serviciul public de transport rutier local este organizat, realizat și furnizat de către 

consiliile locale și/sau județene și este reglementat de către Autoritatea Rutieră Română 

și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice – A.N.R.S.C. 
 
Totodată transportul local în zona metropolitana București este organizat, realizat și 

furnizat de către Autoritatea Metropolitana de Transport București, în baza prevederilor 
Legii nr. 8/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2011 privind înființarea 

Autorității Metropolitane de Transport București. 

 
Astfel, potrivit art. 17 din Legea nr. 92/2007 serviciilor de transport public local, cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: 

• evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi de mărfuri şi determinarea pe 

baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport public local, precum şi 

anticiparea evoluţiei acestora; 
• stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport privind 

transportul public de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odată cu 

atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile prezentei legi; 
• actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de 

necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public 

interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, 

precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public 
local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, 

după caz; 
• întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere 

şi modernizare a sistemelor de transport public local, în condiţiile legii; 
• aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea 

şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem de transport public local, aflat în 

proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori în 

http://www.amtb.eu/
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administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a asociaţiilor 

de dezvoltare comunitară; 
• proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară 

aferentă sistemelor de transport public local într-o concepţie unitară, corelată cu 

programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor/judeţelor, cu planurile 

de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, cu 

modalităţile de realizare a serviciilor respective şi în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare; 
• asocierea intercomunitară în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii de 

interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de 
transport public local, precum şi administrarea acestuia; 

• concesionarea, precum şi încheierea contractelor de atribuire a gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane şi a infrastructurii tehnico-
edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a localităţilor; 

• acordarea de facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi 

transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, 

pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi 

încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare; 
• autorizarea transportatorilor, denumiţi transportatori autorizaţi, astfel cum au 

fost definiţi prin prezenta lege, pentru realizarea de către aceştia a serviciului de 

transport public local, respectiv: 
1. transportul public de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, 

troleibuze, trenuri de metrou; 
2. transportul public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi; 
3. transportul public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere; 
4. transportul public local de mărfuri în regim contractual; 
5. alte servicii de transport public local, cu excepţia transportului de mărfuri şi 

persoane pe căile navigabile interioare care se realizează pe bază de licenţe 

de transport emise de Autoritatea Navală Română; 
• finanţarea sau, după caz, contractarea ori garantarea, în condiţiile legii, a 

împrumuturilor pentru realizarea programelor de investiţii vizând dezvoltarea şi 

eficientizarea serviciilor de transport, precum şi înfiinţarea, reabilitarea, 
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dezvoltarea, modernizarea şi extinderea sistemului de transport public local 

aparţinând patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale; 
• elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor serviciilor de 

transport public local, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi 

patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, 

precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu; 
• stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 

transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind 
modalitatea de gestionare a serviciului; 

• stabilirea subvenţiei acordate de la bugetul local sau judeţean, după caz, pentru 

acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier 
sau transportatorul autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului şi sumele 

efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului; 
• asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de 

transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite 
prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin lege. 
• aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate sau a transportului public de persoane prin curse 
regulate speciale, după caz. 

 
Autoritatea Rutieră Română are, în principal, în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 

92/2007 serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare 
următoarele atribuţii: 

• acordă operatorilor de transport rutier licenţe de transport, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările 

ulterioare 
• monitorizează şi controlează respectarea de către operatorii de transport a 

condiţiilor impuse prin licenţele de transport, precum şi prin reglementările legale 

în vigoare privind transportul rutier 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/63482
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/71376


 
 

 

1204 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

• asigură corelarea programelor de transport de persoane judeţene cu programele 

de transport de persoane interjudeţene şi internaţionale în vederea aprobării lor 

de către consiliile judeţene; 
• participă la comisiile paritare pentru propuneri de atribuire a serviciului de 

transport public de persoane prin curse regulate şi de atribuire a licenţelor de 
traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe trasee 
judeţene, în conformitate cu prevederile prezentei legi 

• elaborează, în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum şi ale legilor în 

vigoare, regulamente-cadru şi caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea 
transportului public local, cu excepţia transportului public pe căile navigabile 

interioare, a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a 

transportului cu metroul. 
De asemenea, A.N.R.S.C. are, în principal, următoarele atribuţii: 

• reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor de autorizare din cadrul 

administraţiei publice locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 
• elaborează norme-cadru privind modalitatea de atribuire a autorizaţiilor de 

transport, a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi norme-cadru 
privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor, stabileşte indicatorii de 

performanţă şi modalităţile de evaluare a serviciilor de transport public local; 
• elaborează regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor 

specializate de transport din cadrul administraţiei publice locale atât ca autorităţi 

de autorizare, cât şi ca operatori de transport rutier, dacă este cazul, aprobate 
prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C.; 

• autorizează, după caz, structurile proprii ale consiliilor locale, consiliilor 

judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi ale asociaţiilor 

de dezvoltare care solicită să devină transportatori autorizaţi; 
• monitorizează şi sancţionează abaterile din activitatea autorităţilor administraţiei 

publice locale, a operatorilor de transport şi a transportatorilor autorizaţi, cu 

privire la:1. respectarea procedurilor legale de atribuire a gestiunii serviciului;2. 
respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, în 
conformitate cu normele-cadru. 
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Autoritatea Metropolitană de Transport București, în baza prevederilor art. 7 din Legea 

nr. 8/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2011 privind înființarea 

Autorității Metropolitane de Transport București, are următoarele atribuții principale: 
• realizează  coordonarea unitară  a  serviciului de  transport  public  de  călători  

în  zona metropolitană; 
• elaborează  Strategia  de  dezvoltare  a  transportului  public  de  călători  și  

Planul  de transport public pentru zona metropolitană pe termen mediu și lung; 
• colaborează cu  structurile  administrației  publice  centrale  și locale  la  

realizarea 
programelor de investiții și prioritizarea obiectivelor din cadrul acestor programe; 

• stabilește  politica  tarifară  unică  și  de  taxare  în  domeniul  transportului  
public  de călători pentru zona metropolitană; 

• realizează cercetări de piață privind cererea, oferta și calitatea serviciilor de trans
port 
și, în funcție de aceste criterii, stabilește/actualizează Programul de transport pu
blic local valabil pentru zona metropolitană; 

• face propuneri legislative de reglementare în domeniul transportului public de călă

tori, cu consultarea administrațiilor publice locale aflate în zona metropolitană 

București, concepe norme de aplicare a acestor reglementări în raza de activitate; 
• colaborează cu administratorii infrastructurii de transport și cu operatorii de 

transport la întocmirea programelor de investiții în infrastructura de transport 

public de călători și își exprimă avizul consultativ în legătură cu traseele de 

transport public local de călători; 
• colaborează cu structurile de planificare urbană și teritorială din cadrul 

autorităților administrației publice centrale și locale pentru corelarea dezvoltării 

și planificării sistemului de transport public de călători din raza de activitate, cu 

prevederile documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului; 
• inițiază măsuri pentru promovarea transportului public de călători în comun; 
• colaborează la întocmirea de către administrațiile ce dețin infrastructura de mana

gement altraficului a programelor de investiții în infrastructura de management al 
traficului și avizarea acestora, pentru partea privind transportul public de călători.  

 

http://www.amtb.eu/
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A.M.T.B. exercită atribuțiile ce revin potrivit Legii serviciilor de transport public local  
nr.  92/2007,  cu  modificările și  completările  ulterioare,  autorităților  administrației 
publice locale, respectiv Consiliului General al  Municipiului București și Consiliului  
Județean Ilfov, referitoare la înființarea, autorizarea, organizarea, exploatarea,  
gestionarea și controlul funcționării  serviciilor  de  transport  public  de persoane  prin  
servicii  regulate  și  servicii regulate speciale între unitățile administrativ teritoriale  
în zona metropolitană.  
 
În  realizarea  atribuțiilor  sale A.M.T.B.  este  autoritate  de autorizare. 
 
 
3.30.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice de transport 

Serviciul public de transport aerian 

Finanțarea activității Ministerului Transporturilor în domeniul aerian se face de la bugetul 
de stat.  
 
Totodată, finanțarea autorităților din subordinea sau coordonarea ministerului care 
concură la furnizarea serviciului de transport public aerian se face integral din taxele și 

tarifele percepute utilizatorilor. Astfel, art 6, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 

405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru Autoritatea Aeronautică Civilă Română și art. 7 din 

Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia 

română a serviciilor de trafic aerian" – ROMATSA, republicată, prevăd că aceste 

organisme se finanțează exclusiv din tarifele de utilizatori. 

 

Serviciul public de transport naval 

Serviciul public de transport naval este finanțat de la bugetul de stat și prin tarifele 

plătite de utilizatori.  
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Astfel, conform art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim 

şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

pentru activităţile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce revin statului 
în temeiul prevederilor unor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este 

parte, Autoritatea Navală Română primeşte fondurile necesare acoperirii cheltuielilor, de 

la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.  
 
Conform art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernlui nr. 1133/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Navale Române, sumele necesare în vederea aducerii la 
îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din convenţiile şi acordurile internaţionale la 

care România este parte se alocă în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe bază de 

decont de cheltuieli întocmit pentru fiecare activitate. 
 
În privința tarifelor plătite de utilizatori, Autoritatea Navală Română are finanțare 

extrabugetară342. Astfel, conform art. 7 din Hotărârea Guvernlui nr. 1133/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, Autoritatea Navală Română 

poate desfăşura şi alte activităţi privind valorificarea unor produse din activităţi proprii şi 

conexe, închirieri, prestaţii editoriale sau tipografice, exploatarea unor bunuri şi alte 

prestări de servicii, pentru care va percepe preţuri şi tarife stabilite în condiţiile legii. 
 

Serviciul public de transport feroviar 

 
Serviciul public de transport feroviar este finanţat de la bugetul de stat şi din taxele 

utilizatorilor.  
 
Astfel, conform art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind 

transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate 

                                            
 

342 Art. 8 din O.G. nr. 42/1997   
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Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile pentru 
investiţii, reparaţii, modernizări şi/sau dezvoltări ale infrastructurii feroviare publice 

sunt finanţate de la bugetul de stat. Conform art. 60 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea 

Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, investiţiile, modernizările, dezvoltările şi reparaţiile la infrastructura 

feroviară publică, precum şi investiţiile pentru realizarea proiectelor de importanţă 

naţionala, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar european, 

se finanţează de la bugetul de stat sau din credite garantate de stat şi rambursate de la 

bugetul de stat. 
 
În privinţa autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în furnizarea serviciului, situaţia 

este următoarea: 
• Ministerul Transporturilor este finanţat de la bugetul de stat343. 
• Autoritatea Feroviară Română - AFER este finanţată din venituri proprii realizate 

din prestaţii de servicii specifice pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii, 

precum şi din desfăşurarea altor activităţi privind valorificarea unor produse din 

activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, expertize 

tehnice, lucrări, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le are 

în administrare şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările în 

vigoare344. 
• Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, este finanţată integral din 

venituri proprii345. 
• CENAFER se finanţează integral de la bugetul de stat. CENAFER percepe, pe bază 

de contract, tarife pentru activităţile specifice, conform reglementărilor în 

vigoare. Veniturile obţinute de CENAFER se fac venit la bugetul de stat346. 
 

                                            
 

343 Art. 2 din HG nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 
344 Art. 1 din HG nr.626/1998 
345 Art. 1 din HG 716/2015 
346 Art. 5 din HG 1663/2004 
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Conform art. 22, alin (2) şi (6), Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. se 
finanţează din sume alocate de la bugetul de stat şi din veniturile pe care le realizează 

din tariful de utilizare a infrastructurii, din chirii şi din valorificarea, la intern şi la 

export, a deşeurilor refolosibile rezultate din reparaţii, demolări, casări de bunuri aflate 

în patrimoniu, precum şi din alte activităţi proprii. 
 

Serviciul public de transport rutier 

Serviciul public de transport rutier național și internațional este finanțat de la bugetul de 
stat și prin tarifele plătite de utilizatori.  
 
Serviciul public de transport local este finanțat din bugetele locale și din tarifele plătite 

de utilizatori. 
 
 
3.30.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 

Serviciul public de transport aerian 

Serviciul este furnizat exclusiv la nivel central de către Ministerul Transporturilor, 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Administrația Română a Serviciilor de Trafic 
Aerian - ROMATSA R.A. 
 

Serviciul public de transport naval 

Serviciul este furnizat exclusiv la nivel central de către Ministerul Transporturilor, 

Autoritatea Navală Română și CEROAV. 
 

Serviciul public de transport feroviar 

 
Serviciul este furnizat exclusiv la nivel central de către Ministerul Transporturilor, 
Autoritatea Feroviară Română, Agenţia de Investigare Feroviară Română, Centrul 
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National de Calificare si Instruire Feroviara şi următoarele companii de stat: Compania 

Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. cu filialele sale, Societatea Națională de transport 
Feroviar de Marfă "CFR Marfa" - S.A.; Societatea Națională de transport Feroviar de 

Călători "CFR Calatori" - S.A şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti 

"METROREX" - S.A. 
 

Serviciul public de transport rutier 

Serviciul public de transport rutier național și internațional este realizat și furnizat la 

nivel central de Ministerul Transporturilor, Autoritatea Rutieră Română și Inspectoratul 

de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. 
 
Serviciul public de transport local, reglementat de Legea nr. 92/2007 serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, implică o cooperare 

strânsă pe de o parte, între autoritățile administrației publice locale, consilii județene și 

locale, și organismele subordonate ale Ministerului Transporturilor (ARR, AMTB, în cazul 
regiunii București –Ilfov) și pe de altă parte între autoritățile administrației publice locale 

și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice – A.N.R.S.C . 
 
 

3.31. Domeniul de servicii publice: Afaceri externe 
 
3.31.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice din domeniul afacerilor 
externe 
 
  Serviciul de asistenţă consulară pentru cetăţenii români 

Serviciul de asistență consulară pentru cetățenii români este furnizat de Ministerul 
Afacerilor externe prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în 
străinătate și este reglementat de Regulamentulul Consular din 16 septembrie 
1999 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 760/1999 privind aprobarea Regulamentului 
consular, cu modificările și completările ulterioare. 
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Astfel, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, în 
îndeplinirea atribuțiilor de acordarea a asistenței consulare cetățenilor români aflați în 
strainătate, eliberarează următoarele acte: 
 

A. Eliberare documente de identitate şi călătorie 
• Paşaport simplu electronic 
• Paşaport pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în străinătate 
• Paşaport pentru cetăţeni români adulţi cu domiciliul în străinătate 
• Paşaport pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în România 
• Paşaport pentru cetăţeni români adulţi cu domiciliul în România 
• Paşaportul simplu temporar 
• Titlul de călătorie 
• Cartea de identitate 

 
B. Obţinere de acte din România 
• Certificatul de naştere 
• Certificatul de căsătorie 
• Certificatul de deces 
• Certificatul de cazier judiciar 
• Cărţi de muncă şi adeverinţe pentru anii lucraţi în România 

 
C. Înscriere acte de stare civilă emise de autorităţi străine 
• Certificatul de naştere 
• Certificatul de căsătorie 
• Certificatul de deces 
• Paşaport mortuar 
• Schimbarea de nume pe cale administrativă 
• Înscrierea divorţului pronunţat în străinătate 

 
D. Acte notariale 
• Procuri/autentificare înscrisuri 
• Legalizarea copiilor 
• Legalizarea traducerilor 
• Certificarea unor fapte 
E. Cetăţenia română 

http://londra.mae.ro/node/829
http://londra.mae.ro/node/846
http://londra.mae.ro/node/847
http://londra.mae.ro/node/269
http://londra.mae.ro/node/268
http://londra.mae.ro/node/828
http://londra.mae.ro/node/271
http://londra.mae.ro/node/477
http://londra.mae.ro/node/474
http://londra.mae.ro/node/275
http://londra.mae.ro/node/274
http://londra.mae.ro/node/276
http://londra.mae.ro/node/748
http://londra.mae.ro/node/280
http://londra.mae.ro/node/281
http://londra.mae.ro/node/282
http://londra.mae.ro/node/1738
http://londra.mae.ro/node/491
http://londra.mae.ro/node/510
http://londra.mae.ro/node/470
http://londra.mae.ro/node/469
http://londra.mae.ro/node/468
http://londra.mae.ro/node/472
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F. Clarificarea cetăţeniei 
• Redobândirea cetăţeniei române 
• Renunţarea la cetăţenia română 
• Acordarea cetăţeniei române 

 
 
  Servicii de acordare a vizelor 

Serviciul de acordare a vizelor este reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001 de 
stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea 
frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această 
obligaţie. 
 
Vizele de intrare în România se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare 
ale României în străinătate, cu excepția Vizelor de scurtă şedere şi de tranzit care pot fi 
acordate şi de către organele poliţiei române de frontieră, în punctele de trecere a 
frontierei de stat, potrivit prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) 810/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009, privind instituirea unui Cod 
comunitar de vize (Codul de vize) şi ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unui cod comunitar asupra 
regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere (Codul 
Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 105 din 
13 aprilie 2006.  
 
În conformitate cu prevederile cadrului normativ naţional în vigoare, intrarea pe 
teritoriul României poate fi permisă străinilor care îndeplinesc următoarele condiţii: 

• posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, acceptat de statul 
român; 

• posedă viză sau permis de şedere acordate în condiţiile legislaţiei în vigoare sau, 
după caz, posedă orice autorizaţie care conferă titularului drept de tranzit ori de 
şedere pe teritoriul României în baza actelor normative ale Uniunii Europene, 
obligatorii şi aplicabile pentru România, dacă prin înţelegeri internaţionale nu s-a 
stabilit altfel; 

http://londra.mae.ro/node/262
http://londra.mae.ro/node/264
http://londra.mae.ro/node/266
http://londra.mae.ro/node/490
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/pdf/formulare-consulare/Vize/2014.05.06_regulament_810-2009.pdf
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/pdf/formulare-consulare/Vize/2014.05.06_regulament_562-2006.pdf
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• prezintă, în condiţiile legislaţiei în vigoare, documente care justifică scopul şi 
condiţiile şederii lor şi care fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare 
atât pentru întreţinere pe perioada şederii, cât şi pentru întoarcerea în ţara de 
origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranţa că li se va 
permite intrarea; 

• prezintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau 
că vor părăsi teritoriul României, în cazul străinilor aflaţi în tranzit; 

• pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul Informatic Naţional de 
Semnalări în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român; 

• pe numele lor nu au fost introduse semnalări în Sistemul de Informaţii Schengen în 
scopul nepermiterii intrării; 

• nu au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau, 
după caz, la intrarea pe teritoriul României ori nu au încercat să treacă frontiera 
României cu documente false; 

• nu prezintă un pericol pentru apărarea şi siguranţa naţională, ordinea, sănătatea 
ori morala publică. 
 

 
3.31.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 
 
  Serviciul de asistenţă consulară pentru cetăţenii români 

Conform art. 16 din Regulamentul Consular din 16 septembrie 1999 aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 760/1999 privind aprobarea Regulamentului consular, cu 
modificările și completările ulterioare, la cererea persoanelor fizice având cetăţenia 
română, precum şi a persoanelor juridice române, misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare ale României îndeplinesc următoarele acte notariale: 

• redactarea de înscrisuri în vederea autentificării sau legalizării semnăturii; 
• autentificarea înscrisurilor, cu excepţia transmisiunilor imobiliare încheiate prin 

acte juridice între vii; 
• legalizarea sigiliilor şi semnăturilor; 
• darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi; 
• certificarea unor fapte; 
• legalizarea de copii de pe înscrisuri; 
• efectuarea şi legalizarea traducerilor; 
• primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor prezentate de părţi; 
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• eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite de misiunile diplomatice 
sau oficiile consulare. 

 
De asemenea, în materia stării civile, conform art. 17 alin. (3) din Regulamentul 
Consular, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României sau 
funcţionarii consulari, în condiţiile legii, efectuează operaţiuni de înregistrare a 
naşterilor şi deceselor declarate în termenele prevăzute de legea română, precum şi 
înscrierea actelor de stare civilă - naşteri, căsătorii, decese -, emise de autorităţile din 
ţara de reşedinţă referitoare la cetăţenii români, şi eliberează certificate de stare civilă - 
de naştere, de căsătorie sau de deces -, după caz. 
 
Totodată, în baza art 17 alin. (4) din Regulament, şefii misiunilor diplomatice şi ai 
oficiilor consulare de carieră ale României sau funcţionarii consulari, în condiţiile legii, 
încheie căsătorii între cetăţenii români ori dacă unul dintre viitorii soţi este cetăţean 
român, dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi şi dacă 
unul dintre viitorii soţi, cetăţean român, are domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia 
consulară a misiunii diplomatice ori a oficiului consular. 
 
De asemenea, funcționarul consular are următoarele atribuții: 

• Funcţionarul consular va acorda, la cerere sau din oficiu, în conformitate cu 
normele şi principiile dreptului internaţional, asistenţa şi protecţie cetăţenilor 
români, în calitatea sa oficială de organ al statului investit şi recunoscut cu astfel 
de atribuţii. Asistenţa şi protecţia se acordă în caz de îmbolnăviri grave, urgente 
medicale, decese, accidente de circulaţie, pierdere sau furt al pasaportului, 
biletului de călătorie, mijloacelor băneşti, permiselor de conducere şi 
certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, reţineri, arestari, limitarea în 
orice alt mod a libertăţii personale, condamnări în statul de reşedinţa şi în alte 
situaţii asemănătoare. 

• Funcţionarul consular, în calitatea sa oficială, va asigura reprezentarea cetăţenilor 
români în faţa instanţelor judecătoreşti ori se va îngriji de asigurarea reprezentării 
lor adecvate, solicitând adoptarea de măsuri provizorii în vederea apărării 
drepturilor şi intereselor acestora, datorită absentei lor sau din orice alta cauza, 
dacă şi în măsura în care legea statului de reşedinţa permite aceasta. 
Reprezentarea încetează de îndată ce persoana respectiva şi-a desemnat 
mandatarul sau ori îşi asigura personal apărarea drepturilor şi intereselor în statul 
de reşedinţa. 
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• Funcţionarul consular va interveni la autorităţile statului de reşedinţa pentru 
instituirea tutelei sau curatelei în favoarea minorilor şi incapabililor, cetăţeni 
români aflaţi în statul de reşedinţa 

• Funcţionarul consular are dreptul şi obligaţia de a comunica cu cetăţenii români 
privaţi de libertate, cu respectarea convenţiilor internaţionale şi a legilor statului 
de reşedinţa. El are dreptul sa îi viziteze, sa intervină la autorităţi pentru numirea 
de avocaţi din oficiu şi de interpreţi şi pentru ca aceştia să se bucure de drepturile 
procesuale prevăzute de legislaţia statului de reşedinţă. 

 

  Serviciul de acordare a vizelor 

Viza este un document care permite deţinătorului să se prezinte la punctele de trecere a 
frontierei române, pentru a solicita tranzitul sau şederea temporară în România, pentru o 
perioadă determinată. Potrivit prevederilor legale, reprezentanţii poliţiei de frontieră 
române solicită, fiecărui străin, să dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare şi de 
şedere în România. Dacă îndeplinirea acestor condiţii nu este probată, străinului i se 
poate refuza intrarea în România, chiar dacă el deţine o viză valabilă. 
 
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind 
regimul străinilor în România, republicată şi modificată prin Legea 157/2011, viza 
română se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.  
 
Tipurile de vize acordate de România sunt următoarele: 

• Viza de tranzit aeroportuar (simbol A): permite intrarea în zona internaţională a 
aeroporturilor şi staţionarea până la îmbarcarea în avionul spre ţara de destinaţie. 

• Viza de tranzit (simbol B): permite intrarea pe teritoriul României, în scopul 
tranzitului pentru o durată care nu poate depăşi 5 zile. 

• Viza de scurtă şedere (simbol C): permite intrarea şi şederea pe teritoriul 
României pentru o perioadă care să nu depăşească 90 de zile, într-un interval de 6 
luni de la data intrării (sau de la data primei intrări, în cazul vizei cu intrări 
multiple), în scopul desfăşurării uneia dintre următoarele activităţi: misiune 
oficială, turism, afaceri, vizită particulară, transport, participare la activităţi 
culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte 
activităţi care nu contravin legilor române. Potrivit reglementărilor naţionale în 
vigoare, dreptul de şedere al posesorului unei vize de scurtă şedere nu poate fi 
prelungit.  

https://www.mae.ro/sites/default/files/file/userfiles/file/pdf/servicii-consulare/2012.07.30_oug_194_2002.pdf
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/userfiles/file/pdf/servicii-consulare/2011.08.25_lege_157.pdf
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• Viza de lungă şedere (simbol D): permite intrarea şi şederea pe teritoriul României 
pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile, în scopul desfăşurării următoarelor 
activităţi: activităţi economice, activităţi profesionale, activităţi comerciale 
(investiţii), angajare în muncă, studii, reîntregirea familiei, detaşare, activităţi 
religioase, activităţi de cercetare ştiinţifică, alte activităţi care nu contravin 
legilor române, respectiv viza diplomatică şi de serviciu. 

 
Viza de lungă şedere: Dreptul de şedere conferit prin acest tip de viză este de 90 de 
zile. Acesta poate fi prelungit prin solicitarea prelungirii dreptului de şedere pe teritoriul 
naţional, materializată prin acordarea unui permis de şedere, obţinut în baza unei 
solicitări adresate Inspectoratului General pentru Imigrări din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. Cererile de prelungire a dreptului de şedere temporară se 
depun personal de către solicitanţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea 
termenului pentru care li s-a aprobat şederea, la formaţiunile teritoriale ale 
Inspectoratul General pentru Imigrări din zona de reşedinţă. Depăşirea acestui termen, 
atrage după sine, anularea vizei şi obligativitatea de a părăsi teritoriul României. 
 
Viza de lungă şedere se acordă numai cu avizul prealabil al Ministerului Administraţiei 
şi Internelor – Oficiul Român pentru Imigrări. 
 
Viza de lungă şedere permite străinilor intraţi pe teritoriul României să solicite 
prelungirea dreptului de şedere temporară şi să obţină un permis de şedere. Această 
solicitare se adresează Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General 
pentru Imigrări. 
 
Toate vizele se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în 
străinătate, cu excepția Vizelor de scurtă şedere şi de tranzit care pot fi acordate şi de 
către organele poliţiei române de frontieră, în punctele de trecere a frontierei de stat. 
 
 
3.31.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice din domeniul afacerilor externe 
 
  Serviciul de asistenţă consulară pentru cetăţenii români 

Serviciul de asistenţă consulară pentru cetăţenii români este finanțat de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.  
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Taxele consulare, cu expecția taxelor de urgenţă, a contravalorii blanchetelor 
documentelor de călătorie, a contravalorii colantelor de vize, a taxelor de publicare în 
Monitorul Oficial, a tarifelor de publicitate notarială şi a sumelor reprezentând 
cheltuielile de deplasare a funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor 
consulare, cheltuielile necesare pentru organizarea consulatelor itinerante, costurile 
aferente rechizitelor, materialelor consumabile, comunicărilor telefonice, 
corespondenţei prin fax şi prin poşta scrisă sau electronică, expedierilor în regim de 
curierat, comisioanele percepute, după caz, de instituţiile financiare la achitarea taxelor 
consulare prin transfer bancar sau prin instrumente electronice de plată, precum şi orice 
alte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare. 
 

  Serviciul de acordare a vizelor 

Serviciile de acordarea a vizelor de intrare pe teritoriul României sunt finanțate din 
bugetul de stat , iar taxele consulare de emitere a vizelor încasate de misiunile 
diplomatice și oficiile consulare se fac venit la bugetul de stat. 
 
 
 
3.31.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 
 
  Serviciul de asistenţă consulară pentru cetăţenii români 

Serviciul de asistenţă consulară pentru cetăţenii români este realizat la nivel central de 
către Ministerul Afacerilor Externe prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
României în străinătate. 
 
 
  Serviciul de acordare a vizelor 

Serviciul de acordare a vizelor este realizat la nivel central de către Ministerul Afacerilor 
Externe prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate. 
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3.32. Domeniul de servicii publice: Apărare națională 
 
În cadrul domeniului Apărare națională se includ următoarele servicii publice: 

1. Serviciul public de pregătire a populației pentru apărare 
2. Serviciul public de organizare a armatei 
3. Serviciul public de participare a forțelor armate la misiuni și operații în afara 

teritoriului statului român 
4. Serviciul public de control al exporturilor, importurilor și a altor operațiuni cu 

produse militare 
5. Serviciul public de telecomunicații speciale 
6. Serviciul public de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru 

apărare 
 

Cu privire la nivelul de exercitare a competențelor, situația se prezintă astfel: 
Domeniu: Apărare națională 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 

administrației 

publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 

administrației 

publice de la 
nivelul 
județului 

Autorități ale 

administrației 

publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de pregătire 
a populației pentru apărare 

x x x 

2. Serviciul public de 
organizare a armatei 

  x 

3. Serviciul public de 
participare a forțelor armate 
la misiuni și operații în afara 
teritoriului statului român 

  x 

4. Serviciul public de control al   x 
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exporturilor, importurilor și 
a altor operațiuni cu produse 
militare 

5. Serviciul public de 
telecomunicații speciale 

  x 

6. Serviciul public de pregătire 
a economiei naționale și a 
teritoriului pentru apărare 

x x x 

 
 

3.32.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice 
 

Serviciul public de pregătire a populației pentru apărare 

Pregătirea cetăţenilor români pentru apărare reprezintă totalitatea măsurilor şi 

acţiunilor întreprinse în scopul asigurării resurselor umane necesare forţelor armate şi 

celorlalte forţe puse la dispoziţie de instituţiile publice de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională, potrivit legii, denumite în continuare instituţii cu atribuţii în 

domeniul apărării şi securităţii naţionale, şi cuprinde recrutarea, selecţia, pregătirea şi 

încadrarea acestora în unităţile instituţiilor respective.   
 

Pregătirea cetăţenilor români pentru apărarea ţării se realizează prin:   
   a) îndeplinirea serviciului militar;   
   b) participarea la alte forme de pregătire organizate de instituţiile de apărare a ţării şi 

securitate naţională. 
 
Elaborarea cadrului normativ, precum şi conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii 

de evidenţă militară a cetăţenilor încorporabili şi a rezerviştilor, pe întregul teritoriu al 

României, se execută de Statul Major General.   
 
Organele specializate în ţinerea evidenţei militare sunt centrele militare.  
 
Centrele militare, componentă a armatei, au în compunere centre militare zonale, 

centre militare judeţene şi centre militare ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 
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Recrutarea, încorporarea sau selecţia în structurile de învăţământ din instituţiile cu 

atribuţii în domeniul apărării se efectuează de comisiile locale de recrutare-încorporare, 
constituite pe lângă centrele/militare. 
 
Prin alte forme de pregătire a populaţiei pentru apărare se înţelege:   

   a) pregătirea persoanelor cu atribuţii de conducere din sistemul administraţiei 

publice la nivel central şi local;   
   b) pregătirea premilitară a tinerilor;   
   c) pregătirea privind modul de acţiune în situaţii de urgenţă civilă;   
   d) pregătirea în formaţiuni sanitar-voluntare;   
   e) alte forme de pregătire. 

 

Serviciul public de organizare a armatei  

Ministerul Apărării este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care 

conduce şi desfăşoară, potrivit legii, activităţile în domeniul apărării ţării.   
 
Ministerul Apărării este format din structuri centrale, structuri şi forţe subordonate 

acestora.   
 
Sistemul de structuri centrale, structuri şi forţe ale Ministerului Apărării constituie 

Armata României, denumită în continuare armata.   
 
Ministerul Apărării are personalitate juridică și răspunde în faţa Parlamentului, a 

Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru modul de aplicare, în 

domeniul său de activitate, a prevederilor Constituţiei, legilor, hotărârilor Guvernului şi 

ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, ale celorlalte acte normative şi ale tratatelor 

internaţionale la care România este parte.  
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Serviciul public de participare a forțelor armate la misiuni și operații în afara 

teritoriului statului român 

Misiunile şi operaţiile la care participă forţele armate în afara teritoriului statului român 

sunt:   
   a) de apărare colectivă în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau 

de asigurare a securităţii statelor membre ale Uniunii Europene;   
   b) de răspuns la crize;   
   c) de pace;   
   d) de asistenţă umanitară.   

 
Misiunile şi operaţiile prevăzute anterior pot fi desfăşurate sub mandatul Organizaţiei 

Naţiunilor Unite sau al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, sub 

conducerea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene, precum 
şi în cadrul unor coaliţii.   
 
Forţele armate pot participa la misiunile şi operaţiile în afara teritoriului statului român, 

în condiţiile legii şi potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate.   
 
Forţele armate participă la astfel de misiuni şi operaţii cu structurile şi personalul 

necesar îndeplinirii obiectivelor asumate, precum şi cu armamentul, tehnica şi 

echipamentele corespunzătoare. 
 
La propunerea Ministerului Apărării Naţionale, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

analizează şi hotărăşte, până la data de 30 iunie a fiecărui an, forţele armate ce pot fi 

puse la dispoziţie în anul următor, în vederea participării la misiunile şi operaţiile 

aprobate. 
 
Propunerea de participare la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român 

cuprinde şi estimarea costurilor aferente.   
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Serviciul public de control al exporturilor, importurilor și a altor operațiuni 

cu produse militare 

Se supun regimului de control prevăzut de ordonanţa de urgenţă nr. 158/1999 

următoarele operaţiuni cu produse militare:   
   a) exportul, importul şi transferul, în regim definitiv sau temporar, din sau în 

teritoriul României;   
   b) intermedierea;   
   c) tranzitul prin România;   
   d) transbordările efectuate pe teritoriul României.   

 
Sunt exceptate de la prevederile ordonanţei de urgenţă operaţiunile efectuate în 

legătură cu participarea:   
   a) forţelor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională la 

misiuni, operaţii, exerciţii, activităţi de instruire şi ceremoniale, în afara 

teritoriului României;   
   b) forţelor armate străine sau structuri de aplicare a legii din străinătate care au 

aprobarea autorităţilor române pentru intrarea, staţionarea, desfăşurarea de 

operaţiuni sau tranzitul pe teritoriul României.   
 
Regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se 

realizează cu respectarea:   
   a) orientărilor fundamentale ale politicii externe a României;   
   b) intereselor de securitate naţională şi economice ale României;   
   c) principiilor şi criteriilor prevăzute în Poziţia comună 2008/944/PESC a Consiliului 

din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează 

controlul exporturilor de tehnologie şi echipament militar;   
   d) obligaţiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind comerţul cu arme 

instituite printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, 

poziţie comună sau acţiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, 

decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa ori instituite de 

alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO;   
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   e) obiectivelor neproliferării armelor de distrugere în masă, a mijloacelor 

purtătoare de asemenea arme şi a altor produse militare utilizate în scopul 
acumulărilor destabilizatoare;   

   f) convenţiilor, tratatelor, acordurilor internaţionale, mecanismelor de 

neproliferare la care România este parte şi a altor angajamente internaţionale 

asumate de România ca stat participant la regimurile internaţionale de 

neproliferare şi de control al exporturilor;   
   g) principiului cooperării cu statele care promovează politici de neproliferare 

similare cu ale României în acest domeniu.   
 
MAE prin ANCEX este autoritatea naţională în domeniul operaţiunilor cu produse militare 

şi asigură aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu. 
 

 

Serviciul public de telecomunicaţii speciale  

Telecomunicaţiile speciale reprezintă transmisii, emisii sau recepţii de semne, semnale, 

scrieri, imagini, sunete sau informaţii de orice natură prin fir, radio, sistem optic sau prin 

alte sisteme electromagnetice pentru utilizatorii prevăzuţi de Legea nr. 92/1996 privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este organul central de specialitate, cu 

personalitate juridică, ce organizează, conduce, desfăşoară, controlează şi coordonează 

activităţile în domeniul telecomunicaţiilor speciale pentru autorităţile publice din 
România şi pentru alţi utilizatori prevăzuţi de lege.   
    
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este singura autoritate care emite norme tehnice 

obligatorii în domeniul telecomunicaţiilor speciale.   
     
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale garantează protecţia şi confidenţialitatea 

telecomunicaţiilor speciale, acestea fiind exceptate de la regimul licenţelor şi al 

autorizaţiilor prevăzut în Legea telecomunicaţiilor.   
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Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are structură militară şi face parte din sistemul 
naţional de apărare. 
 

 

Serviciul public de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru 

apărare 

Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare este parte componentă a 

securităţii naţionale şi are la bază prevederile Constituţiei, ale legilor ţării şi ale 

documentelor privind planificarea apărării naţionale, precum şi obligaţiile asumate de 

România prin tratate şi alte înţelegeri internaţionale.   
Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare cuprinde ansamblul de 

măsuri şi de acţiuni care se stabilesc şi se realizează din timp de pace, în vederea 

utilizării potenţialului economic şi uman al ţării, pentru satisfacerea nevoilor de apărare 

şi asigurarea continuităţii activităţilor economico-sociale în caz de mobilizare sau de 
război.   
  
Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare se asigură de către 

autorităţile publice, conform competenţelor stabilite prin lege.   
    

Guvernul răspunde de pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi 

asigură aplicarea măsurilor referitoare la aceste domenii, potrivit legii, hotărârilor 

Parlamentului şi ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, scop în care:   
   a) organizează, coordonează şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte 

autorităţi ale administraţiei publice;   
   b) stabileşte sistemul de priorităţi şi de alocare a resurselor pentru apărare;   
   c) înaintează spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Ţării proiectul planului 

de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, proiectul programului cu 

obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare şi proiectul 

bugetului de stat pentru război;   
   d) aprobă planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare şi stabileşte 

măsuri pentru aplicarea acestuia;   

act:48295%200
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   e) asigură resursele materiale, umane şi financiare necesare pregătirii economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare;   
   f) asigură aplicarea planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare.   

  
Pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare, se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, în 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională.   
 
Prefectul asigură organizarea, coordonarea şi conducerea activităţilor de pregătire a 

economiei şi a teritoriului pentru apărare din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, 

ca măsuri de apărare care nu au caracter militar.   
 
La nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, atribuţiile în acest domeniu sunt 

îndeplinite prin intermediul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, fără 

personalitate juridică, care sprijină autorităţile administraţiei publice locale, potrivit 

legii, în vederea mobilizării operatorilor economici şi a instituţiilor publice.   
 
 
3.32.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 
 

Serviciul public de pregătire a populației pentru apărare 

 
Structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne au următoarele obligaţii privind 

evidenţa militară:   
a) să înmâneze cetăţenilor încorporabili şi rezerviştilor ordinele de chemare şi 

să-i trimită la data, ora şi locul prevăzute de acestea;   
b) să comunice centrelor militare, semestrial, situaţia cetăţenilor români, 

încorporabili şi rezervişti, cu domiciliul în străinătate;   
c) să urmărească, în baza măsurilor ordonate de organele de urmărire penală, 

şi să conducă la locul indicat de acestea cetăţenii încorporabili şi rezerviştii 
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neprezentaţi la încorporare sau mobilizare, mobilizaţi la locul de muncă, 

absenţi nejustificat, precum şi militarii dezertori;   
d) să întocmească anual tabele nominale cu datele de evidenţă ale cetăţenilor 

români, bărbaţi, care urmează să împlinească 18 ani în anul următor şi să le 

trimită centrului militar până la data de 1 noiembrie;   
e) să comunice centrelor militare, în termen de 10 zile, cazurile de deces ale 

cetăţenilor încorporabili şi rezerviştilor;   
f) să comunice lunar centrelor militare cetăţenii încorporabili şi rezerviştii 

care şi-au schimbat domiciliul pe raza de competenţă, pe suport de 

memorare.   
Structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne situate în localităţile în care nu 

funcţionează centre militare au, în plus faţă de cele specificate la alin. (1), următoarele 

obligaţii pe linia evidenţei militare:   
   a) să ţină evidenţa nominală a cetăţenilor încorporabili şi a rezerviştilor;   
   b) să actualizeze în documentele de evidenţă militară ale cetăţenilor încorporabili 

şi ale rezerviştilor datele privind luarea ori scoaterea din evidenţă, schimbarea 

domiciliului sau reşedinţei şi să le comunice lunar centrelor militare.   
 
Miniştrii şi demnitarii cu rang corespunzător acestora, secretarii şi subsecretarii de stat, 

precum şi prefecţii, subprefecţii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, 

primarii, secretarii municipiului Bucureşti şi ai judeţelor, secretarii municipiilor, 

oraşelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi ai comunelor, conducătorii operatorilor 

economici şi instituţiilor publice cu atribuţii la mobilizare şi pe timp de război sunt 

obligaţi să participe la activităţi de pregătire specifică, organizate prin grija Statului 

Major General şi a structurilor militare subordonate.  
 
Statul Major General asigură, conform legii, conducerea, organizarea, planificarea şi 

operaţionalizarea forţelor, ridicarea graduală a capacităţii de luptă şi mobilizarea 

armatei, conducerea operaţiilor întrunite, antrenarea comandamentelor şi trupelor, 

pregătirea de bază şi de specialitate a personalului militar în activitate şi în rezervă, 

managementul carierei individuale a personalului militar, planificarea armamentelor, 
standardizarea în domeniul militar, implementarea sistemului comandă, control, 
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comunicaţii, computere, informaţii, informatică, supraveghere, recunoaştere, logistică şi 

infrastructură, desfăşurarea relaţiilor militare internaţionale, asistenţa religioasă în 

Ministerul Apărării Naționale şi încheierea înţelegerilor tehnice cu armatele altor state, 

promovează valorile specifice culturii militare şi de educaţie civică.   
 
Statul Major General pregăteşte şi conduce structurile militare care participă la misiuni 

militare în afara teritoriului statului naţional.  
 
Structura de forţe a armatei cuprinde forţele terestre, forţele aeriene şi forţele navale, 

state majore, comandamente, forţe pentru operaţii speciale, forţe de sprijin, precum şi 

alte forţe.   
 
Categoriile de forţe au în compunere și state majore, comandamente şi mari unităţi.  

 
 

Serviciul public de organizare a armatei  

Ministerul Apărării Naționale are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:   
• constituirea structurii de forţe şi realizarea capacităţii de luptă a armatei pentru 

îndeplinirea misiunilor specifice ce revin acesteia;   
• înfiinţarea, desfiinţarea, dislocarea şi redislocarea de unităţi şi formaţiuni;   
• elaborarea proiectelor de acte normative privind apărarea ţării;   
• apărarea drepturilor şi intereselor legitime proprii în raporturile cu autorităţile 

publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau 

juridică, română ori străină, prin structuri proprii;   
• încheierea tratatelor la nivel departamental şi a înţelegerilor tehnice în 

domeniul cooperării cu armatele altor state;   
• coordonarea politicii şi activităţile de integrare în organizaţiile internaţionale la 

care România este parte, pentru structurile proprii, întreţinerea şi dezvoltarea 

relaţiilor de cooperare politico-militară cu celelalte state şi asigurarea 
reprezentării armatei în raporturile cu armatele altor state;   
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• managementul informaţiilor pentru apărare, al activităţii de informaţii, 

contrainformaţii şi securitate militare, precum şi colaborarea cu 

serviciile/structurile de informaţii, contrainformaţii şi securitate ale altor state 

sau organizaţii internaţionale la care România este parte;   
• realizarea planificării integrate a apărării;   
• finanţarea şi asigurarea execuţiei bugetului propriu;   
• instruirea comandamentelor şi trupelor, pregătirea de specialitate a personalului 

în activitate şi în rezervă;   
• informatizarea tuturor domeniilor sale de activitate;   
• managementul resurselor umane, organizarea şi conducerea învăţământului 

militar;   
• protecţia mediului în activităţile pe care le desfăşoară;   
• organizarea şi conducerea activităţii de informare şi relaţii publice;   
• emiterea regulamentelor specifice pentru organizarea şi funcţionarea structurilor 

militare, a comitetelor şi consiliilor constituite pentru luarea deciziilor;   
• creşterea calităţii vieţii personalului, asigurarea asistenţei religioase a 

personalului militar şi civil, precum şi a asistenţei sociale, medicale şi juridice a 

acestuia, în conformitate cu prevederile legale;   
• implementarea, la nivelul ministerului, a politicilor publice şi a programelor de 

reformă a administraţiei publice;   
• conducerea activităţilor de logistică;   
• înzestrarea cu armament, tehnică de luptă, echipamente şi materiale specifice 

armatei, relaţiile cu industria naţională de apărare şi cooperările internaţionale 
în domeniu;   

• coordonarea activităţii de comerţ exterior privind importul şi exportul de 

produse cu destinaţie militară, în condiţiile legii;   
• aprobarea, în limita competenţei sale, a documentaţiilor tehnico-economice 

pentru lucrările de investiţii proprii, executarea lucrărilor de investiţii proprii, 

precum şi urmărirea executării, la termenele stabilite, a tuturor lucrărilor de 

investiţii;   
• mobilizarea armatei, constituirea forţelor de rezervă, rechiziţionarea de bunuri 

şi chemarea persoanelor fizice la prestări de serviciu în interes public;  
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• editarea de publicaţii în domeniile proprii de activitate;   
• cercetarea ştiinţifică, invenţii şi inovaţii în armată, precum şi protecţia 

drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării;   
• controlul intern şi auditul public intern.   

 
Ministerul Apărării Naționale îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege. 
 
 

Serviciul public de participare a forțelor armate la misiuni și operații în afara 

teritoriului statului român 

Trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român în misiuni şi operaţiuni se 

aprobă, la propunerea primului-ministru, de către Preşedintele României, după 

consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Preşedintele României informează 

Parlamentul în termen de 5 zile cu privire la decizia luată, iar dacă Parlamentul este în 

vacanţă, la începerea sesiunii ordinare sau extraordinare, după caz.   
 
În situaţia în care trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român în misiuni 

şi operaţii nu se face în baza unui tratat internaţional la care România este parte, 

precum şi în situaţia în care trimiterea se face la solicitarea unui stat în vederea 

desfăşurării unei misiuni sau operaţii neprevăzute, Preşedintele României solicită 

aprobarea Parlamentului.   
 
Pe timpul participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, forţele 

armate aplică regulile de angajare specifice misiunilor sau operaţiilor respective, potrivit 

prevederilor legale în vigoare. 
 
În vederea stabilirii elementelor de detaliu privind participarea forţelor armate la misiuni 

şi operaţii în cadrul unor forţe internaţionale sau în cadrul unor unităţi ale altor state, 

structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale încheie înţelegeri tehnice.   
 
Procedura de încheiere a înţelegerilor tehnice se aprobă prin hotărâre a Guvernului.   
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Transferul de autoritate se realizează de către Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul 

Major General, şi reprezintă acţiunea prin care România predă controlul, la nivel 

operaţional şi/sau tactic, al forţelor sale participante într-o anumită misiune sau 

operaţie comandantului/comandamentului care conduce misiunea sau operaţia 

respectivă.   
 

 

Serviciul public de control al exporturilor, importurilor și a altor operațiuni 

cu produse militare 

Persoanele care efectuează operațiuni conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu 

produse militare, cu modificările și completările ulterioare pot solicita efectuarea de 
operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare numai după primirea confirmării de 

înregistrare de către MAE prin ANCEX, potrivit legii.   
 
Soluţionarea cererilor de înregistrare ale acestor persoane este condiţionată de obţinerea 

avizului Ministerului Apărării Naţionale.   
    
Persoanele care au şi calitatea de destinatar, pot beneficia de licenţele generale de 

transfer de produse militare, emise de autorităţi din alte state membre ale Uniunii 

Europene, numai după certificarea lor de către MAE prin ANCEX.   
 
Operaţiunile cu produse militare prevăzute de Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu 

produse militare, cu modificările și completările ulterioare se efectuează pe bază de 

licenţe, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii:   
   a) licenţă individuală - se acordă unei persoane înregistrate pentru efectuarea unei 

singure operaţiuni cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la un 
singur importator, destinatar, exportator sau furnizor;   

   b) licenţă globală - se acordă unei persoane înregistrate, pentru efectuarea de 

operaţiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai 

mulţi importatori, destinatari, exportatori sau furnizori;   
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   c) licenţă generală - se adoptă prin ordin al ministrului afacerilor externe care se 

publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, putând fi utilizată de 

persoanele înregistrate şi, după caz, certificate de MAE prin ANCEX, cu 
respectarea clauzelor şi condiţiilor cuprinse în licenţe, pentru efectuarea de 

operaţiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai 

mulţi importatori, destinatari, exportatori ori furnizori. 
 
După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest 
moment, posesorul de licenţă de export, transfer sau intermediere trebuie să obţină de 

la partenerul extern certificatul de control al livrării emis sau certificat de autoritatea 

competentă din ţara importatoare ori destinatară, sau alt document echivalent, atestând 

că produsele militare au ajuns la destinaţie.   
 
Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, 

în original, în termen de 4 luni de la livrare.   
 
Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, MAE prin ANCEX are următoarele 

atribuţii principale:   
• iniţiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii şi comune cu 

alte autorităţi abilitate în domeniu, potrivit legii, şi colaborează cu acestea pentru 

aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;   
• înregistrează şi, după caz, certifică persoanele prevăzute de lege să efectueze 

operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare;  
• auditează modul de implementare a programului intern de asigurare a 

conformităţii la persoanele înregistrate şi, după caz, certificate, care vor 

beneficia de licenţe generale de transfer;   
• verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind 

încheierea, derularea ori finalizarea operaţiunilor având ca obiect produse 

militare, precum şi respectarea destinaţiei şi utilizării finale ale acestora;   
• verifică conformitatea şi exactitatea declaraţiilor persoanelor care desfăşoară 

operaţiuni cu produse militare; 
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• evaluează şi acceptă, după caz, certificatul internaţional de import sau 

documentele echivalente emise ori certificate de autorităţile competente din 

ţările partenerilor importatori sau destinatari, în vederea eliberării licenţelor de 

export, de transfer ori a licenţelor de intermediere cu produse militare;   
• evaluează şi acceptă, după caz, certificatul de control al livrării emis ori certificat 

de autorităţile competente din ţările partenerilor importatori sau destinatari ori 

documentele echivalente;   
• eliberează certificatul internaţional de import sau alt document echivalent, 

precum şi certificatul de control al livrării pentru importurile ori transferurile de 

produse militare;   
• examinează şi aprobă, cu avizul conform al Consiliului interministerial, cererile de 

licenţă privind exportul, importul, transferul şi intermedierea de produse 

militare;   
• eliberează licenţele de export, import, transfer şi intermediere cu produse 

militare;   
• examinează, aprobă şi eliberează cererile de licenţă de tranzit şi de transbordare 

de produse militare pe teritoriul României;   
• dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, oprirea 

sau interzicerea derulării operaţiunilor de export, import, transfer, intermediere, 

tranzit ori de transbordare de produse militare, precum şi sancţionarea 

persoanelor care se fac vinovate de aceste încălcări;   
• aplică regimul de sancţiuni prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă prin corpul 

de control constituit prin decizie a directorului general;   
• informează periodic Guvernul şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării asupra 

operaţiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanţă 

de urgenţă;   
• redactează şi publică rapoarte periodice privind controlul exporturilor de produse 

militare, în condiţiile legii;   
• organizează, cu sprijinul ministerelor şi instituţiilor implicate, programe de 

informare a operatorilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele 

şi procedurile privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor 

operaţiuni cu produse militare;   
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• acordă, la cerere, gratuit, consultanţă de specialitate operatorilor economici şi 

altor persoane interesate în efectuarea operaţiunilor de export, import, transfer, 

intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare, supuse regimului de 
control reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă;   

• verifică modul de îndeplinire a obligaţiilor şi angajamentelor asumate de România 

prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniul controlului 

exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;   
• reprezintă România în cadrul activităţilor desfăşurate de organizaţiile şi 

organismele internaţionale cu responsabilităţi în domeniul controlului exporturilor, 

importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;   
• este punct naţional de contact desemnat pentru asigurarea legăturii cu celelalte 

state părţi în domeniile ce fac obiectul Protocolului împotriva fabricării şi 

traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de 

muniţii, adoptat la New York la 31 mai 2001, adiţional la Convenţia Naţiunilor 

Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 

15 noiembrie 2000;   
• este punct naţional de contact pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părţi 

privind Instrumentul internaţional care permite statelor să identifice şi să 

urmărească, rapid şi sigur, armele de calibru mic şi armamentele uşoare, adoptat 

la New York la 5 decembrie 2005, în cadrul Programului de acţiune al ONU de 

prevenire, combatere şi eradicare a comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi 

armamente uşoare, în toate aspectele sale, adoptat la 20 iulie 2001;   
• cooperează cu autorităţile similare din alte state, în scopul:   

- informării reciproce şi consultării în cazul cererilor de înregistrare, 
certificare sau de licenţă de produse militare, dacă există indicii temeinice 

privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;   
- actualizării şi aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a 

listei de produse militare;   
- sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancţionării acestora 

de către organele competente din fiecare ţară;   
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• iniţiază actualizarea listei de produse militare supuse regimului de control al 

exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, în conformitate cu obligaţiile şi 

angajamentele internaţionale asumate de România;   
• iniţiază, în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice române, acţiuni de 

promovare a intereselor României în relaţiile cu organizaţiile şi organismele 

internaţionale de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu 

produse militare;   
• îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul regimului de control 

al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare. 
Serviciul public de telecomunicaţii speciale  

Structura generală a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, atribuţiile componentelor 

sale funcţionale, efectivele şi resursele în timp de pace şi în timp de război, regimul 

reţelelor şi echipamentelor de telecomunicaţii speciale şi mobilizarea serviciului se 

stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare care se aprobă de către Consiliul 

Suprem de Apărare a Ţării.  
 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are următoarele atribuţii:   

• administrează, exploatează şi dezvoltă reţelele de telecomunicaţii speciale; 
• gestionează spectrul de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală, ce îi este 

atribuit pentru telecomunicaţii speciale;   
• ţine evidenţa şi monitorizează pe teritoriul naţional, în scopul protecţiei, spectrul 

de frecvenţe radio aflat în gestiunea sa şi al organismelor ce fac parte din sistemul 

naţional de apărare, în baza unor protocoale încheiate cu acestea;   
• execută controlul tehnic al reţelelor de telecomunicaţii din administrarea sa şi 

asigură confidenţialitatea telecomunicaţiilor speciale;   
• organizează şi conduce pregătirea pentru luptă şi mobilizare proprie, în 

conformitate cu prevederile legale, cu ordinele, instrucţiunile şi regulamentele 

militare;   
• la proclamarea stării de asediu sau de urgenţă, la declararea mobilizării ori a stării 

de război asigură cu prioritate legăturile speciale pentru Marele Cartier General şi 
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celelalte componente ale sistemului naţional de apărare, la nivel central şi 

teritorial, conform legii;   
• colaborează cu Ministerul Comunicaţiilor și Societății Informaționale şi cu 

instituţiile din domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, în baza 

unei metodologii comune, în scopul asigurării compatibilităţii sistemelor proprii de 

telecomunicaţii cu cele din sistemul naţional de apărare, precum şi cu reţeaua 

publică de telecomunicaţii;   
• asigură măsurile privind siguranţa naţională în domeniul său de activitate, conform 

legislaţiei în vigoare;   
• asigură inviolabilitatea instalaţiilor, echipamentelor şi reţelelor de telecomunicaţii 

speciale, conform prevederilor legale;   
• asigură respectarea specificaţiilor şi a standardelor tehnice şi de calitate, 

prevăzute de reglementările legale în vigoare, în scopul dezvoltării infrastructurii 

telecomunicaţiilor speciale;   
• organizează reţelele şi efectuează prestaţiile de telecomunicaţii speciale având în 

vedere interesele beneficiarilor;   
• stabileşte criteriile de repartizare a posturilor de abonat utilizatorilor şi le 

prezintă spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;   
• desfăşoară alte activităţi necesare, cum sunt: aprovizionarea tehnico-materială, 

inclusiv importuri, cercetare şi proiectare tehnologică şi în informatică, activităţi 

de personal şi învăţământ, de transport, de asistenţă medicală şi recuperatorie şi 

activităţi social-culturale şi sportive pentru personalul propriu, conform 

reglementărilor legale.   
• poate realiza venituri extrabugetare din prestaţii de servicii de telecomunicaţii în 

condiţiile legii, care vor fi destinate dezvoltării sistemului de telecomunicaţii 

speciale. 
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Serviciul public de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru 

apărare 

Planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare cuprinde obiectivele, măsurile, 

priorităţile şi resursele ce se stabilesc şi se realizează din timp de pace pentru 

îndeplinirea sarcinilor prevăzute în planul de mobilizare.   
    
Obiectivele planului de pregătire reprezintă acţiunile ce urmează a fi realizate pentru 

asigurarea graduală a condiţiilor necesare satisfacerii nevoilor forţelor sistemului 

naţional de apărare.   
     
Măsurile de pregătire a economiei naţionale pentru apărare se referă la identificarea 

capacităţilor pentru apărare şi stabilirea, crearea şi păstrarea rezervelor de mobilizare, 

precum şi la alte acţiuni care vor fi apreciate ca necesare, în condiţiile legii. 
Pregătirea teritoriului pentru apărare conţine ansamblul de măsuri şi acţiuni stabilite 

pentru realizarea obiectivelor necesare satisfacerii nevoilor strategice şi operative ale 

forţelor sistemului naţional de apărare şi pentru asigurarea protecţiei populaţiei şi a 

bunurilor materiale, inclusiv a celor ce aparţin patrimoniului naţional, împotriva 

efectelor acţiunilor distructive executate de agresor cu mijloace clasice şi arme 

nucleare, biologice şi chimice.   
 
Obiectivele necesare satisfacerii nevoilor strategice şi operative se realizează din timp de 

pace şi se cuprind în programul cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru 

apărare, dimensionat pe o perioadă de 4 ani, denumit în continuare programul de 
pregătire a teritoriului.   
     
Programul de pregătire a teritoriului se actualizează anual de către Administraţia 

Naţională, pe baza propunerilor instituţiilor publice implicate, cu avizul Statului Major 

General.   
 
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi operatorii 

economici îndeplinesc, fiecare în domeniul său de activitate, următoarele atribuţii:   
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• fundamentează şi elaborează propuneri şi prognoze pentru proiectele planului de 

mobilizare şi ale planului de pregătire, pe care le transmit Administraţiei 

Naţionale;   
• fundamentează şi elaborează propuneri privind proiectul bugetului de stat pentru 

război, pe care le transmit Ministerului Finanţelor Publice;   
• organizează, coordonează şi controlează îndeplinirea sarcinilor stabilite prin planul 

de mobilizare şi planul de pregătire;   
• actualizează şi transmit anual Administraţiei Naţionale şi Statului Major General 

situaţia obiectivelor de infrastructură teritorială importante pentru sistemul 
naţional de apărare;   

• stabilesc şi, după caz, solicită fondurile necesare;   
• identifică şi ţin evidenţa capacităţilor pentru apărare;   
• creează, întreţin şi păstrează rezerve de mobilizare, în conformitate cu 

prevederile contractelor încheiate în acest scop;   
• stabilesc şi transmit instituţiilor interesate obiectivele de importanţă pentru 

infrastructura teritorială naţională, în vederea cuprinderii acestora în 

infrastructura sistemului naţional de apărare;   
• propun şi înaintează Administraţiei Naţionale, pe baza criteriilor stabilite prin 

hotărâre a Guvernului, obiectivele de importanţă deosebită pentru apărare ce 

urmează a fi luate în pază, la mobilizare sau la război, care se aprobă de către 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.   
 

 
3.32.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice 
 

Serviciul public de pregătire a populației pentru apărare 

Consiliile judeţene/locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt obligate să 

asigure centrelor militare din raza lor de activitate terenurile, localurile, instalaţiile de 

telecomunicaţii, sistemele şi serviciile informatice, autoturismele, alte dotări şi 

materiale, precum şi fondurile necesare desfăşurării activităţii specifice, potrivit 

normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.  
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Reparaţiile capitale pentru localurile aflate în administrarea Ministerului Apărării 

Naționale se suportă de acest minister. 
 
Autorităţile administraţiei publice locale asigură plata personalului din afara centrelor 

militare care desfăşoară activitate în cadrul comisiilor locale de recrutare-încorporare. 
 

 

Serviciul public de organizare a armatei  

Fondurile necesare desfăşurării activităţilor în Ministerul Apărării Naționale se asigură de 

la bugetul de stat, precum şi din alte surse legal constituite.  
 

 

Serviciul public de participare a forțelor armate la misiuni și operații în afara 

teritoriului statului român 

În baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Guvernul prevede în proiectul de 

buget pentru anul următor fondurile financiare necesare pregătirii şi participării forţelor 

armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român. 
 
Fondurile necesare participării forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului 

statului român se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor trimiţătoare.   
    
Din fondurile prevăzute la alin. (1) se suportă cheltuielile determinate de pregătirea 

misiunii sau operaţiei şi executarea acesteia în zona de operaţii, astfel:   
• dislocarea forţelor armate din garnizoana de dispunere de bază de pe teritoriul 

statului român în zona de responsabilitate din cadrul misiunii sau operaţiei, 

precum şi repatrierea acestora;   
• unele achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii necesare misiunilor sau operaţiilor, 

precum şi realizarea nivelului de operativitate, solicitat de tipul de misiune sau 
operaţie;   

• cheltuieli de operare şi sprijin logistic necesare îndeplinirii misiunilor şi 

operaţiilor;   
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• selecţionarea, vizita medicală, testarea, pregătirea, rotirea personalului, 

efectuarea concediului suplimentar, însoţirea eşaloanelor de transport şi 

controalele efectuate în zona de misiune sau operaţie, în condiţiile stabilite de 

Ministerul Apărării Naţionale, precum şi în cele prevăzute în reglementările 

specifice fiecărei activităţi;   
• încheierea contractelor de asigurare pentru personal şi, după caz, pentru 

tehnică;   
• evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unităţile sanitare 

din teatrul de operaţii şi asigurarea transportului însoţitorilor acestora;   
• procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoţirea şi înhumarea 

personalului decedat, precum şi îndeplinirea formalităţilor specifice;   
• despăgubirea terţilor pentru pagube produse pe timpul îndeplinirii misiunilor sau 

operaţiilor;   
• alte cheltuieli specifice, inclusiv cele destinate activităţilor necesare dezvoltării 

relaţiilor cu autorităţile locale şi populaţia civilă, asigurarea activităţilor de 

protocol, desfăşurarea activităţilor informativ-operative, precum şi efectuarea 

despăgubirilor cu titlu de favoare în condiţiile în care nu există o obligaţie din 

partea statului român.   
 
 

Serviciul public de control al exporturilor, importurilor și a altor operațiuni 

cu produse militare 

Fondurile necesare finanțării MAE – ANCEX se asigură din bugetul de stat. 
 
 
Serviciul public de telecomunicaţii speciale  

Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 

se asigură de la bugetul de stat şi din surse extrabugetare.   
 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale primeşte şi administrează bunuri proprietate 

publică şi privată a statului, putând să le închirieze în funcţie de regimul lor juridic, 
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reţinând o cotă-parte de 50% din valoarea chiriei, şi poate efectua, în condiţiile legii, 

prestaţii de servicii de telecomunicaţii pentru persoane juridice publice sau private. 

Veniturile astfel obţinute vor fi utilizate integral pentru finanţarea cheltuielilor 

materiale şi de capital, iar disponibilul rămas la sfârşitul anului va fi reportat în anul 

următor şi va fi folosit cu aceeaşi destinaţie. 
 
 

Serviciul public de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru 

apărare 

Finanţarea pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare se face de la 

bugetul de stat.   
 
Cheltuielile determinate de elaborarea şi actualizarea lucrărilor proprii de pregătire 

pentru apărare a ministerelor, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 

operatorilor economici şi a altor instituţii se suportă din bugetele acestora. 
 
 
3.32.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 
 

Serviciul public de pregătire a populației pentru apărare 

Pe baza propunerilor înaintate de centrul militar, prefectul judeţului sau al municipiului 

Bucureşti emite un ordin de asigurare a activităţilor de recrutare-încorporare, care este 
obligatoriu pentru autorităţile administraţiei publice locale, structurile cu atribuţii 

specifice ale Ministerului Afacerilor Interne, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti. 
 
Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asigură 

personalul medico-sanitar auxiliar şi instrumentarul medical necesar efectuării 

examenului medical de către comisiile locale de recrutare-încorporare. De asemenea, 
organizează tratamentul medical prin medicii de familie şi asigură recruţilor asistenţă şi 
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tratament medical gratuit în spitale sau în dispensare/policlinici pentru acele boli care îi 
fac temporar inapţi pentru serviciul militar. 
 
Obligaţii privind evidenţa militară mai au şi următoarele structuri:   

   a) instanţele judecătoreşti şi parchetele organizate pe lângă acestea, precum şi 

penitenciarele;   
   b) angajatorii;   
   c) direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti.   
   d) inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti. 

 
Serviciile publice de asistenţă socială ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti asigură transmiterea la centrele militare, anual, până la data de 1 

noiembrie, a tabelelor nominale cu cetăţenii, persoane cu handicap, având vârsta 
cuprinsă între 18 şi 35 de ani, din evidenţă, cu rezultatele examinărilor efectuate de 

comisiile de expertiză medicală.   
 
Ministerul Educaţiei Naționale asigură centralizat, prin inspectoratele şcolare judeţene şi 

al municipiului Bucureşti, transmiterea de către şcolile speciale, şcolile profesionale 

speciale şi centrele de reeducare la centrele militare, anual, până la data de 1 

noiembrie, a tabelelor nominale cu cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani care 

au urmat cursurile acestora, însoţite de rezultatele examinărilor efectuate de comisiile 

de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi din cadrul serviciilor 

publice de asistenţă socială ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti.   
 
Pregătirea premilitară a tinerilor este organizată şi realizată de Ministerul Apărării şi 

Ministerul Afacerilor Interne În acest scop, acestea colaborează cu Ministerul Educaţiei 

Naționale, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, precum şi cu organizaţii 

neguvernamentale.   
 
Pregătirea premilitară a tinerilor se realizează în centre organizate pe lângă unităţile 

militare.   
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Serviciul public de organizare a armatei  

Ministerul Apărării Naționale cooperează, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, cu 

celelalte ministere şi organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, cu 

autorităţi ale administraţiei publice locale, autorităţi administrative autonome, 

organizaţii neguvernamentale, operatori economici, cu structurile politico-militare şi de 

conducere militară ale altor state, precum şi ale organizaţiilor internaţionale la care 
România este parte. 
 
 

Serviciul public de participare a forțelor armate la misiuni și operații în afara 

teritoriului statului român 

În realizarea activităților presupuse de participarea la misiuni și operații în afara 

teritoriului statului român Ministerul Apărării Naționale colaborează, după caz, cu 

autorități și instituții publice precum: Parlamentul României, Consiliul Suprem de 

Apărare a Țării, Președințele României și Guvernul României.  
 

 

Serviciul public de control al exporturilor, importurilor și a altor operațiuni 

cu produse militare 

În cadrul sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu 

produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanţi, cel 

puţin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării 

Naţionale, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de 

Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi ai Autorităţii Naţionale a Vămilor.   
   
Preşedinţia Consiliului interministerial este asigurată de directorul general al MAE prin 

ANCEX.   
      
Activitatea de secretariat pentru Consiliul interministerial este asigurată de MAE prin 

ANCEX.   
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Serviciul public de telecomunicaţii speciale  

Activitatea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este controlată de Parlamentul 

României, prin comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.   
 
Activitatea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este organizată şi coordonată de către 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.   
 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale colaborează cu instituţiile din domeniul apărării, 

siguranţei naţionale şi ordinii publice, cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societății 

Informaționale cu regiile autonome aflate în coordonarea acestuia, cu operatorii şi 

furnizorii de servicii de telecomunicaţii autorizaţi de Ministerul Comunicaţiilor și 

Societății Informaționale, precum şi cu alte autorităţi publice ale statului.   
 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a 

Ţării, poate stabili relaţii cu organisme similare din străinătate şi poate încheia acorduri 

de cooperare cu acestea.   
 
 
Serviciul public de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru 

apărare 

Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice şi instituţiile publice au 

obligaţia să ia din timp de pace măsuri pentru realizarea sarcinilor ce le revin din planul 

de mobilizare aprobat. 
 
Obiectivele din programul de pregătire a teritoriului se stabilesc, cu avizul Statului Major 

General şi al Administraţiei Naţionale, de către instituţiile cu atribuţii în domeniul 

apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, fiecare în domeniul său de activitate, şi 

se supun spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, prin Administraţia 

Naţională. Ulterior programul de pregătire a teritoriului se anexează la planul de 

mobilizare.   
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Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile cu atribuţii în 

domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice includ, cu prioritate, obiectivele 

primite de la Administraţia Naţională în programele de investiţii proprii. 
 
La solicitarea Guvernului sau la propunerea Administraţiei Naţionale, conducătorii 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale prezintă rapoarte/informări în 

şedinţe ale Guvernului, cu privire la rezolvarea sarcinilor prevăzute în planul de 

mobilizare şi planul de pregătire. 
 
Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile 

locale, fiecare în domeniul său de activitate, îndeplinesc următoarele atribuţii:   
• transmit Administraţiei Naţionale propuneri privind asigurarea consumului şi a 

protecţiei populaţiei, precum şi a nevoilor pentru buna funcţionare a operatorilor 

economici din profil teritorial, în situaţia de mobilizare sau de război, pentru a fi 

incluse în planul de mobilizare;   
• iau măsuri şi creează condiţii de realizare prioritară a obiectivelor stabilite în 

planul de mobilizare, îndrumând operatorii economici pentru îndeplinirea 
programelor economice prin utilizarea în regim de urgenţă a capacităţilor 

existente în starea de mobilizare şi de război;   
• propun includerea din timp de pace a obiectivelor de pregătire a teritoriului 

pentru apărare în programele de investiţii proprii şi iau măsuri de asigurare a 

fondurilor necesare realizării acestora cu prioritate;   
• întocmesc programele de aprovizionare a populaţiei judeţului/municipiului 

Bucureşti/localităţii cu principalele produse alimentare şi industriale raţionalizate, 

în caz de mobilizare sau de război;   
• asigură prin operatorii economici din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, 

localurile, cazarmamentul, materialele şi mijloacele de transport necesare 

formaţiunilor medico-sanitare prevăzute a se înfiinţa în caz de mobilizare sau de 

război;   
• întocmesc şi actualizează monografiile economico-militare ale judeţului, respectiv 

ale municipiului Bucureşti, conform instrucţiunilor emise în acest scop;   
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• fac propuneri pentru întocmirea planului de evacuare a populaţiei şi a bunurilor 

din patrimoniul naţional, arhivistic, material şi a altor valori de interes naţional şi 

organizează în acest scop asigurarea mijloacelor de transport, a spaţiilor de cazare 

şi de depozitare necesare. 
 
 
 

3.33. Domeniul de servicii publice: Siguranță și securitate națională 
 
Securitatea națională este definită în Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a 
României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca fiind „starea de 
legalitate, de echilibru şi de stabilitate socială, economică şi politică necesară existenţei 
şi dezvoltării statului naţional român ca stat suveran, unitar, independent şi indivizibil, 
menţinerii ordinii de drept, precum şi a climatului de exercitare neîngrădită a 
drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, potrivit principiilor 
şi normelor democratice statornicite prin Constituţie”.  
 
Serviciile publice din domeniul siguranței și securității naționale se încadrează în 
categoria activităților care, prin natura și obiectivul lor, fac parte din funcțiile esențiale 
ale statului, fiind incluse în mod intrinsec în prerogativele autorității oficiale și 
exercitate de către stat.  
 
Serviciile analizate din domeniul siguranței și securității naționale sunt: 

1. Serviciul public din domeniul informațiilor din interiorul țării privitoare la 
siguranța națională a României prestat de Serviciul Român de Informații; 

2. Serviciul public din domeniul informațiilor externe privind siguranța națională 
și apărarea României și a intereselor sale prestat de Serviciul de Informații 
Externe. 
 
 
 
 

Competențele legate de furnizarea serviciilor menționate anterior se exercită la nivel 
central, astfel cum rezultă din tabelul următor: 
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Domeniu: Siguranță și securitate națională 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public din domeniul 
informațiilor din interiorul țării 
privitoare la siguranța 
națională a României prestat de 
Serviciul Român de Informații 

  x 

2. Serviciul public din domeniul 
informațiilor externe privind 
siguranța națională și apărarea 
României și a intereselor sale 
prestat de Serviciul de 
Informații Externe 

  x 

 
 
3.33.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice din domeniul siguranței și 
securității naționale 
  
În figura următoare sunt prezentate autoritățile implicate în asigurarea furnizării 
serviciilor analizate: 

Consiliul Suprem 
de Apărare a Țării

Organizare și 

coordonare

Serviciul Român 
de Informații

Serviciul de 
Informații Externe

Control 
parlamentar
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Consiliul Suprem de Apărare a Țării este, conform dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 
415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu 
modificările și completările ulterioare, autoritatea administrativă autonomă investită, 
potrivit Constituției, cu organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc 
apărarea țării și siguranța națională. Activitatea sa este supusă examinării și verificării 
parlamentare.  
 
Serviciul Român de Informații este serviciul organizat de stat specializat în domeniul 
informațiilor privitoare la siguranța națională a României, parte componentă a sistemului 
național de apărare.  
 
Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea 
Serviciului de Informații Externe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Serviciul de Informații Externe este organul de stat specializat în domeniul informațiilor 
externe privind siguranța națională și apărarea României și a intereselor sale. Serviciul de 
Informații Externe este organizat și funcționează ca autoritate administrativă autonomă.  
 
 
   
3.33.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 
 
  Serviciul public din domeniul informațiilor din interiorul țării privitoare la 

siguranța națională a României prestat de Serviciul Român de Informaţii 

 
Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea 
Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, activitățile 
pentru culegerea, verificarea și valorificarea informațiilor necesare cunoașterii, 
prevenirii și contracarării oricăror acțiuni care constituie, potrivit legii, amenințări la 
adresa siguranței naționale a României, se organizează și se execută de către Serviciul 
Român de Informații.  
 
Activitatea Serviciului Român de Informații este organizată și coordonată de Consiliul 
Suprem de Apărare a Țării. Totodată, activitatea Serviciului Român de Informații este 
controlată de parlament, în condițiile Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor 
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şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului 
Roman de Informaţii. 
În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și 
funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, 
în componența Serviciului Român de Informații sunt incluse unități și subunități, în 
concordanță cu specificul activității sale, echivalente structurilor din ministere.  
 
Principalele atribuții ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării și ale Serviciului Român de 
Informații sunt următoarele: 
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  Serviciul public din domeniul informațiilor externe privind siguranța națională 

și apărarea României și a intereselor sale prestat de Serviciul de Informaţii 
Externe 

Activitatea Serviciului de Informații Externe este organizată și coordonată de Consiliul 
Suprem de Apărare a Țării, în timp ce controlul asupra activității se exercită de către 
Parlament, în condițiile Hotărârii Parlamentului României nr. 44/1998 privind 
constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei parlamentare speciale pentru 
controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, cu modificările ulterioare. 
Obiectivul controlului parlamentare este reprezentat de verificarea concordanței 
activității Serviciului de Informații Externe cu Constituția României și politica statului 
român.  
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Atribuțiile principale ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării și ale Serviciului de 
Informații Externe, astfel cum rezultă din prevederile Legii nr. 1/1998 privind 
organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, sunt următoarele: 
 

 

 
 
 
3.33.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice din domeniul siguranței și 
securității naționale 
 
  Serviciul public din domeniul informațiilor din interiorul țării privitoare la 

siguranța națională a României prestat de Serviciul Român de Informaţii 

Potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea 
Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, sumele 
necesare pentru desfășurarea activităților Serviciului Român de Informații se asigură de 



 
 

 

1251 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

la bugetul de stat, din venituri extrabugetare, din credite externe și din alte surse legal 
constituite. 
 
Veniturile extrabugetare se constituie din următoarele surse: 

 
 
Veniturile extrabugetare se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor curente și 
de capital, disponibilul rămas la finalul anului fiind reportat în anul următor și folosit 
pentru aceeași destinație.  
 
 
  Serviciul public din domeniul informațiilor externe privind siguranța națională 

și apărarea României și a intereselor sale prestat de Serviciul de Informaţii 
Externe 

În conformitate cu dispozițiile art. 21 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea și 
funcționarea Serviciului de Informații Externe, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, fondurile necesare pentru desfășurarea activității Serviciului de 
Informații Externe se asigură de la bugetul de stat și din surse extrabugetare. Serviciul de 
Informații Externe poate realiza venituri extrabugetare din: 

• Închirierea bunurilor proprietate publică și privată a statului aflate în 
administrarea sa, în cotă-parte de 50% din valoarea chiriei; 

• Desfășurarea de activități cu caracter economic.  
 
Veniturile extrabugetare se folosesc integral pentru pentru finanțarea cheltuielilor 
curente și de capital, iar disponibilul rămas la sfârșitul anului se reportează pentru anul 
viitor, urmând a fi folosit cu aceeași destinație.  
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3.33.2. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 
 
Din interpretarea dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și 
funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare 
și a prevederilor art. 11 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea 
Serviciului de Informații Externe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
rezultă că autoritățile publice române au obligația de a transmite Serviciului Român de 
Informații obiecte, înscrisuri sau relații oficiale în vederea stabilirii existenței 
amenințărilor la adresa securității naționale și respectiv Serviciului de Informații Externe 
informațiile, datele sau documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor sale.  
 
Conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea 
naţională a României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, informații 
din domeniul securității naționale pot fi comunicate conducătorilor consiliilor județene, 
pentru probleme ce vizează competența acestora.  
 
 

3.34. Domeniul de servicii publice: Administrarea domeniului public și privat de 

interes local 
 
Serviciul de administrare a domeniului public și privat de interes local a fost eliminat din 
sfera serviciilor comunitare de utilități publice prin art. I pct. 2 din Legea nr. 225/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006. În consecință, analiza serviciului public se realizează în cadrul unui domeniu de 
sine stătător. 
 
Nivelul de exercitare a competențelor legate de furnizarea serviciului de administrare a 
domeniului public și privat de interes local este prezentat în tabelul următor: 
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Domeniu: Administrarea domeniului public și privat de interes local 
Denumire serviciu public Nivel exercitare competențe 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul 
comunelor/ 
orașelor/ 
municipiilor 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivelul județului 

Autorități ale 
administrației 
publice de la 
nivel central 

1. Serviciul public de administrare 
a domeniului public și privat de 
interes local 

x x  

 
 
3.34.1. Autorităţi implicate în furnizarea serviciilor publice din domeniul siguranței și 
securității naționale 
 

  Serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local 

Potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanța Guvernului. nr. 71/2002 privind organizarea și 
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 
local, cu modificările și completările ulterioare, înființarea, organizarea, coordonarea și 
reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul 
exclusiv al autorităților administrației publice locale. Totodată, monitorizarea și 
controlul funcționării și gestionării serviciului public intră în atribuțiile și 
responsabilitatea exclusivă a acestor autorități. Competența exclusivă a autorităților 
administrației publice locale se exercită și în ceea ce privește dobândirea, dezvoltarea, 
modernizarea, exploatarea, întreținerea și administrarea bunurilor proprietate publică și 
privată specifice infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale.  
 
Conform prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea 
reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene monitorizează și sprijină 
autoritățile administrației publice locale în acțiunile de elaborare, de aprobare și de 
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aplicare a reglementărilor și strategiilor proprii de dezvoltare și eficientizare a serviciilor 
publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.  
 
 
3.34.2. Tipuri de competenţe, mod de furnizare și atribuții principale 
 
  Serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local 

Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
prevede în art. 21 lit. a) și în art. 22 lit. b) exercitarea de competențe exclusive de către 
autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor și respectiv 
de la nivelul județului în ceea ce privește administrarea domeniului public și privat al 
unităților administrativ-teritoriale.  
 
Activitățile componente ale serviciului public de administrare a domeniului public și 
privat de interes local sunt următoarele: 

• construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, 
podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; 

• amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a 
terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joaca pentru copii; 

• amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a strandurilor şi a bazelor de 
odihna şi tratament; 

• construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor 
agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor; 

• organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale; 
• instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a 

circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea 
acestuia; 

• îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii; 
• amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi 

reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental; 
• înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, reparaţii 

curente şi reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale; 

• înfiinţarea, organizarea şi exploatarea spălătoriilor şi curăţătoriilor chimice, a 
atelierelor de reparaţii auto etc.; 
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• înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastica şi 
fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor şi instalaţiilor 
de schi şi transport pe cablu, a campingurilor; 

• organizarea şi exploatarea activităţilor de coşerit, ecarisaj, administrarea 
cimitirelor şi crematoriilor, a grădinilor botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor 
publice.  

 
În ceea ce privește activitatea menționată la art. 3 alin. (1) lit. n) din Ordonanța 
Guvernului. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și 
completările ulterioare, legată de înființarea, organizarea, exploatarea și întreținerea 
rețelelor de iluminat public stradal și a iluminatului public pentru punerea în valoare a 
edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice și de artă, a spațiilor publice și 
peisagistice, aceasta face obiectul de reglementare a Legii nr. 230/2006 a serviciului de 
iluminat public, cu modificările și completările ulterioare, Ca urmare, prevederile 
Ordonanței Guvernului nr. 71/2004 și ale art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 
pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, 
necesită a fi corelate cu cele ale Legii nr. 230/2006.  
 
Prestarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local 
se realizează în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 
955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare. 
De remarcat este faptul că, deși actul normativ face referire la indicatori de performanță 
ai serviciilor, care au potrivit art. 3 alin. (2) un caracter minimal, nu stabilește o listă 
propriu-zisă a acestora. Art. 10 menționează că serviciile de administrare a domeniului 
public și privat prestate/furnizate trebuie să îndeplinească la nivelul beneficiarilor 
indicatorii de performanţă aprobaţi de consiliile locale, consiliile judeţene, consiliile 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, prin regulamentele proprii ale serviciilor de administrare a 
domeniului public şi privat. 
 
În concordanță cu prevederile art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 
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privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, modalitățile de 
gestiune pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes 
local sunt gestiunea directă și gestiunea delegată. 
 
Gestiunea este directă în situația în care autoritățile administrației publice locale își 
asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, 
finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului 
public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente. 
Furnizori/prestatori ai serviciului public în cazul gestiunii directe pot fi: 

• compartimentele pentru administrarea domeniului public și privat, organizate în 
cadrul aparatului propriu al consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și 
ale sectoarelor municipiului București, al consiliilor județene și/sau al Consiliului 
General al Municipiului București; 

• unul sau mai multe servicii publice (în sens formal), specializate și autorizate 
conform legii, cu personalitate juridică și buget propriu, organizate în subordinea 
consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului 
București, al consiliilor județene și/sau al Consiliului General al Municipiului 
București. 

 
Potrivit prevederilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 
local, cu modificările și completările ulterioare, în cazul gestiunii delegate, autoritățile 
administrației publice locale încredințează unuia sau mai multor operatori, în totalitate 
sau în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile 
proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și 
exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. Gestiunea 
delegată se realizează prin intermediul unor operatori care pot fi: 

• societăți comerciale pe acțiuni cu capital al unităților administrativ-teritoriale, 
înființate de autoritățile administrației publice locale; 

• societăți comerciale pe acțiuni cu capital privat, intern sau extern; 
• societăți comerciale pe acțiuni cu capital mixt, public și privat.  

 
Pentru identitate de rațiune cu prevederile revizuite ale Legii serviciilor comunitare de 
utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
este necesară analizarea modalității de gestiune în cazul societăților comerciale pe 
acțiuni cu capital al unităților administrativ-teritoriale.  
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Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și 
completările ulterioare, utilizează în cuprinsul său sintagma de „contract de delegare a 
gestiunii”, care este proprie domeniului serviciilor comunitare de utilități publice. În 
același timp, Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-
cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local, cu modificările și completările ulterioare, utilizează atât sintagma de „contract 
de delegare a gestiunii”, cât și pe cea de „contract de administrare a domeniului public 
și privat”. Aceasta din urmă este definită în art. 3 lit. a) din Anexa nr. 1 ca fiind 
contractul încheiat în formă scrisă între autoritatea contractantă și contractant. În 
contextul eliminării serviciului public analizat din sfera serviciilor comunitare de utilități 
publice se recomandă analizarea naturii contractului încheiat de către unitatea 
administrativ-teritorială cu operatorul serviciului, avându-se în vedere și prevederile 
Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și 
ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.  
 
Principalele atribuții ale autorităților administrației publice în asigurarea furnizării 
serviciului public de administrare a domeniului public și privat sunt următoarele: 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 

• monitorizează și sprijină autoritățile administrației publice locale în acțiunile de 
elaborare, de aprobare și de aplicare a reglementărilor și strategiilor proprii de 
dezvoltare și eficientizare a serviciilor publice de administrare a domeniului public 
și privat de interes local. 

 
Autoritățile administrației publice locale 

• stabilesc strategia de dezvoltare şi funcţionare a serviciilor de administrare a 
domeniului public şi privat; 

• aprobă programele de reabilitare, dezvoltare şi modernizare a infrastructurii 
edilitar-urbane existente, respectiv programele privind înfiinţarea, dobândirea sau 
punerea în valoare a unor noi bunuri proprietate publică şi privată; 

• aprobă studiile de prefezabilitate şi fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, 
extinderea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a localităţilor; 

• coordonează proiectarea şi execuţia obiectivelor din infrastructura edilitar-urbană 
în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de 
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dezvoltare economico-socială a localităţilor şi cu programele de urbanism, 
amenajarea teritoriului şi protecţia mediului; 

• coordonează şi/sau organizează procedurile de achiziţii publice pentru proiectarea 
şi execuţia obiectivelor din infrastructura edilitar-urbană; 

• se asociază cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea realizării şi 
exploatării în comun a unor obiective specifice infrastructurii edilitar-urbane; 

• deleagă gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi 
încredinţează administrarea bunurilor aparţinând infrastructurii edilitar-urbane 
aferente serviciilor delegate; 

• participă cu capital social sau cu bunuri la înfiinţarea societăţilor comerciale cu 
capital public şi privat; 

• contractează sau garantează împrumuturile pentru finanţarea programelor de 
investiţii pentru înfiinţarea, extinderea, dezvoltarea, reabilitarea şi/sau 
modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a localităţilor; 

• elaborează și aprobă normele locale, regulamentele de serviciu şi regulamentele 
de organizare şi funcţionare a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de 
administrare a domeniului public şi privat; 

• aprobă preţurile, tarifele şi taxele pentru serviciile de administrare a domeniului 
public şi privat. 

 
 
3.34.3. Aspecte privind finanţarea serviciilor publice din domeniul siguranței și 
securității naționale 
 
  Serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local 

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 
privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, modalitatea 
de finanțare a serviciului depinde de natura economică, respectiv instituțional-
administrativă sau socială a activității desfășurate. În primul caz, activitatea desfășurată 
este autofinanțată, în timp ce în al doilea finanțarea se asigură prin alocații bugetare.  
 
Potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile curente de 
funcționare și exploatare a serviciului se asigură din: 
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• Veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităților 
administrativ-teritoriale, după caz, dacă serviciile de administrare a domeniului 
public și privat sunt gestionate direct de autoritățile administrației publice locale; 

• Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor, în cazul gestiunii delegate. În 
această situație, în funcție de natura și de specificul activității desfășurate și de 
modul de organizare și subordonare al operatorului, se pot acorda în completare 
subvenții sau alocații bugetare din bugetele locale.  

 
În legătură cu acordarea de subvenții sau alocații bugetare către operatori este necesar a 
se avea în vedere o posibilă incidență a normelor privind ajutorul de stat.  
 
În conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 
privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile curente 
pentru asigurarea funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat și 
efectuării activităților edilitar-gospodărești specifice acestora, respectiv pentru 
întreținerea, reabilitarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se 
asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, prețurilor sau taxelor locale 
legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate, sau prin 
alocații bugetare, în condițiile stabilite prin același articol.  
 
În ceea ce privește finanțarea lucrărilor de investiții aferente serviciului de administrare 
a domeniului public și privat de interes local, art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 
71/2002 menționează următoarele surse: 

• alocaţii de la bugetul local, în funcţie de natura şi de modul de organizare şi 
funcţionare a serviciului; 

• credite bancare, interne sau externe, garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale sau de Guvern; 

• sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; 
• taxe speciale instituite în condiţiile legii; 
• participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-

privat; 
• transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în 

cadrul unor programe de investiţii realizate cu sprijin financiar extern, la a căror 
finanţare participa şi Guvernul; 

• venituri proprii ale operatorului; 
• alte surse constituite potrivit legii. 
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3.34.4. Tipuri de relaţionare între cele două paliere administrative 
 

  Serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local 

Astfel cum se menționează în art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru 
aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene monitorizează și 
sprijină autoritățile administrației publice locale în acțiunile de elaborare, de aprobare și 
de aplicare a reglementărilor și strategiilor proprii de dezvoltare și eficientizare a 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local. 
 
 
4. Reglementări existente pentru standardele de cost și calitate ale 
serviciilor publice. Reglementări existente privind indicatorii de calitate 
şi de cost pentru serviciile publice pentru care nu au fost elaborate 
standarde de calitate si de cost 
 
În urma analizei cadrului legal de reglementare a serviciilor publice au fost identificate 
standardele de cost și calitate grupate pe domenii din tabelele următoare: 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul: Ordine publică 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

1.  Serviciul public de 
asigurare a pazei 
obiectivelor de interes 
județean de către Poliția 
comunitară 

Standard de calitate: Legea nr. 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor și H.G 301/2012 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor. 
 
Observaţii: indicatori de calitate – criteriile de 
selecţie şi angajare a personalului de pază şi gardă 
de corp, criteriile de atestare şi pregătire a 



 
 

 

1261 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

Nr. 
crt. 

Domeniul: Ordine publică 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
personalului de pază şi gardă de corp și normativele 
privind dotarea personalului de pază. 

2.  Serviciul public de apărare 
a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale 
persoanei, a proprietății 
private și publice, de 
prevenire și descoperire a 
infracțiunilor și de 
respectare a ordinii și 
liniștii publice prestat de 
Poliţia Română; 

Standard de cost: Ordinul nr. 236/2009 privind 
aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi 
portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor 
pentru aplicarea normelor privind echiparea 
poliţiştilor 
Observaţii: indicatori de cost - drepturile anuale de 
echipament pentru poliţişti 
Standard de calitate: Ordinul nr. 60/2010 privind 
organizarea şi executarea activităţilor de menţinere 
a ordinii şi siguranţei publice și Ordinul nr. 69/2009 
pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi 
cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi 
Internelor.  
Observaţii: indicatorii de calitate sunt planul unic 
de ordine şi siguranţă publică, fișa de intervenție la 
eveniment și raportul cu activitățile desfășurate. 
Şefii poliţiilor municipale/orăşeneşti/secţiilor de 
poliţie analizează săptămânal eficienţa activităţii 
desfăşurate de către efectivele din dispozitivul de 
menţinere a ordinii şi siguranţei publice, concluziile 
fiind înaintate ierarhic. 

3.  Serviciul public de apărare 
a ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale 
cetăţenilor, a proprietăţii 
publice şi private, de 
prevenire şi descoperire a 
infracţiunilor şi a altor 
încălcări ale legilor în 
vigoare, de protecţie a 
instituţiilor fundamentale 

O.M.A.I. nr. S/182 din 2010 privind planificarea și 
executarea misiunilor de asigurare și/sau restabilire 
a ordinii publice și O.M.A.I. nr. 5 din 2017 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a 
transporturilor special aparţinând Ministerului 
Afacerilor Interne. 
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Nr. 
crt. 

Domeniul: Ordine publică 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

ale statului şi de combatere  
a actelor de terorism, 
prestat de Jandarmeria 
Română. 

4.  Serviciul public de 
gestionare a migrației, 
azilului și integrării 
străinilor; 

Asigură respectarea standardelor internaționale și 
europene. 

5.  Serviciul public de 
prevenire și combatere a 
traficului și consumului 
ilicit de droguri și de 
asistență integrată a 
consumatorilor; 

Standarde de calitate -  Ordin MSP/MMFES/MIRA nr. 
1389/2008 privind aprobarea Criteriilor şi 
metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare 
de servicii pentru consumatorii de droguri şi a 
Standardelor minime obligatorii de organizare şi 
funcţionare a centrelor de furnizare de servicii 
pentru consumatorii de droguri, Decizie MAI-ANA nr. 
16/2006 pentru aprobarea Standardelor minime 
obligatorii privind managementul de caz în domeniul 
asistenţei consumatorului de droguri, Anexa nr. 10 la 
Ordinul MMFPSPV nr. 2126/2014 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, 
persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 
sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de 
persoane adulte aflate în dificultate, precum şi 
pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor 
acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale 

6.  Serviciul public de 
informare a cetățenilor cu 
privire la măsurile de 
prevenire a traficului de 
persoane; 

Standard de calitate: HG nr. 1238/2007 privind 
aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru 
serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a 
victimelor traficului de persoane 

7.  Serviciul public de control 
privind deținerea, portul şi 

Standard de calitate: H.G 130/2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Nr. 
crt. 

Domeniul: Ordine publică 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

folosirea armelor, pieselor 
şi munițiilor precum şi cu 
privire la operațiunile cu 
arme şi muniţii; 

Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor.  
Observaţii: standardele de emitere a certificatelor 
de port armă sau a promovării cursurilor de 
pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi 
muniţii 

8.  Serviciul public de 
asigurare a desfășurării 
fluente şi în siguranţă a 
circulaţiei pe drumurile 
publice, precum şi 
ocrotirea vieţii, integrităţii 
corporale şi a sănătaţii 
persoanelor participante la 
trafic sau aflate în zona 
drumului public; 

Standard de calitate: Ordonanța nr. 81/2000 privind 
certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau 
înregistrate în normele tehnice privind siguranţa 
circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria 
de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia 
tehnică periodică 

9.  Serviciul public de 
eliberare a cazierului 
judiciar. 

Standard de calitate: H.G 2101/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de 
Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar. 
Observaţii: procedurile de completare a 
documentelor de evidenţă primară 

 

Nr. 
crt. 

Domeniu: Sănătate 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

1.  Serviciul public de asistență 
medicală comunitară 

Standard de cost și calitate – H.G. nr. 459/2010 
pentru aprobarea standardului de cost/an pentru 
servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor 
normative privind personalul din unităţile de 
asistenţă medico-socială şi personalul care 
desfăşoară activităţi de asistenţă medicală 
comunitară 

2.  Serviciul public de control Standard de calitate: 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Sănătate 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

în sănătatea publică 
 

Prevederile legale privind calitatea se regăsesc în 
art.13, art. 15 şi art. 20-22 din OMS 824/2006 
Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea 
în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de 
lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a 
eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, 
procedurilor recomandate pentru dezinfecţia 
mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de 
aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de 
suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de 
evaluare a derulării şi eficienţei procesului de 
sterilizare 
Observații: În ceea ce priveşte serviciul public de 
control în sănătatea publică, nu există un standard 
de cost cu privire la sumele alocate pentru o misiune 
de inspecţie sanitară, dar există standarde de 
calitate cu privire la modul în care trebuie să se 
desfăşoare o misiune de inspecţie, precum şi 
standarde şi norme de igienă şi sănătate publică. 
Inspecţia sanitară de stat foloseşte în activitatea sa 
ghiduri de inspecţie; norme, standarde specifice 
fiecărui domeniu de activitate, instrumente şi 
aparatură de control specifice pentru determinări în 
teren şi prelevare de probe; imprimate tipizate 
specifice. Inspectorul general adjunct sanitar de stat 
de sănătate publică şi inspectorii sanitari de stat de 
sănătate publică din cadrul Inspecţiei Sanitare de 
Stat a Ministerului Sănătăţii participă în cadrul unor 
comisii de analiză a reclamaţiilor care privesc 
calitatea inspecţiei de sănătate publică la nivel 
teritorial, propun şi dispun măsurile ce trebuie 
luate. 

3.  Serviciul public de asistenţă Standard de cost: Hotărârea Guvernului nr. 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Sănătate 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

medicală primară 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi 
a Contractului-cadru care reglementează condiţiile 
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, 
Anexa nr. 2: Contractul-Cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2016-2017 
CAapitolul I: Asistenţa medicală primară, Secţiunea 
6: Decontarea serviciilor medicale, Art. 12 
Modalităţile de plată a furnizorilor de servicii 
medicale în asistenţa medicală primară 
Observaţii: moduri de plată: a)plata prin tarif pe 
persoană asigurată; b)plata prin tarif pe serviciu 
medical exprimat în puncte 
Standard de calitate: Ordinul MS/CNAS nr. 
106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor 
naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de 
servicii medicale, de dispozitive medicale, de 
medicamente şi materiale sanitare, a standardelor 
de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de 
dispozitive medicale, de medicamente şi materiale 
sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de 
evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de 
dispozitive medicale, de medicamente şi materiale 
sanitare; 
HG nr. 161/2016; ORDIN nr. 544 din 6 mai 2004 
privind aprobarea Normelor metodologice de 
evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale. 
Observaţii: In asistenţa medicală primară programul 
zilnic de activitate al medicului cuprins în contractul 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Sănătate 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
încheiat cu casa de asigurări de sănătate ia în 
considerare faptul că timpul mediu/consultaţie este 
de 15 minute; Art. 3 din Anexa 2, Capitolul I al HG 
nr. 161/2016  
În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de 
sănătate, furnizorii de servicii medicale au 
următoarele obligaţii: 
1.a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor 
medicale furnizate, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 

4.  Serviciul public de asistenţă 
medicală în ambulatoriile 
de specialitate 

Standard de cost: HG nr. 161/2016, Anexa 2, 
CAPITOLUL II: Asistenţa medicală ambulatorie de 
specialitate pentru specialităţile clinice 
Observaţii: Decontarea serviciilor medicale în 
asistenţa medicală ambulatorie de specialitate se 
face prin următoarele metode: a)plata prin tarif pe 
serviciu medical exprimat în puncte, pentru 
specialităţile clinice; b)plata prin tarif pe serviciu 
medical exprimat în puncte, pentru serviciile de 
sănătate conexe actului medical; c)plata prin tarif 
pe serviciu medical exprimat în puncte, pentru 
serviciile de planificare familială; d)plata prin tarif 
pe serviciu medical - consultaţie/caz  
Standard de calitate: Ordinul MS/CNAS 106/32 din 
2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a 
comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii 
medicale, de dispozitive medicale, de medicamente 
şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a 
furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive 
medicale, de medicamente şi materiale sanitare, 
precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a 
furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive 
medicale, de medicamente şi materiale sanitare. 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Sănătate 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
HG nr. 161/2016, Anexa 2, CAPITOLUL II: Asistenţa 
medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialităţile clinice 
Observaţii: Art. 24 din HG nr. 161/2016, Anexa 2, 
CAPITOLUL II: În relaţiile contractuale cu casele de 
asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale 
în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialităţile clinice şi acupunctură au 
următoarele obligaţii: 
1.a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor 
medicale furnizate, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 

5.  Serviciul public asistenţă 
medicală în unităţile 
sanitare cu paturi 

Standard de cost: HG nr. 161/2016, ANEXA nr. 2: 
CONTRACTUL-CADRU care reglementează condiţiile 
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, 
CAPITOLUL VI: Servicii medicale în unităţi sanitare 
cu paturi 
ORDIN nr. 386 din 31 martie 2015 privind aprobarea 
Normelor tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 
2016;  
ORDIN nr. 185 din 30 martie 2015 pentru aprobarea 
Normelor tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 
2016  
Observaţii: Decontarea serviciilor medicale 
spitaliceşti se face prin următoarele metode: a) tarif 
pe caz rezolvat - sistem DRG; b) tarif mediu pe caz 
rezolvat pe specialităţi; c) tarif/zi de spitalizare; d) 
tarif pe serviciu medical exprimat în puncte; 
Standard de calitate:  
Ordinul MS/CNAS 106/32 din 2015 pentru aprobarea 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Sănătate 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a 
furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive 
medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a 
standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii 
medicale, de dispozitive medicale, de medicamente 
şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-
cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, 
de dispozitive medicale, de medicamente şi 
materiale sanitare;  
Ordinul MS nr. 871/2016 pentru aprobarea 
Procedurilor, standardelor şi metodologiei de 
evaluare şi acreditare a spitalelor; 
Legea 95/2006. Evaluarea calităţii serviciilor de 
sănătate în vederea acreditării unităţilor sanitare 
revine Autorităţii Naţionale de Management al 
Calităţii în Sănătate. 
Observaţii: Art. 92 din HG nr. 161/2016 
(1)În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de 
sănătate, furnizorii de servicii medicale au 
următoarele obligaţii: 
1.a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor 
medicale furnizate, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 

6.  Serviciul public furnizat în 
cadrul unităților de 
asistență medico-socială 

Standard de cost - Hotărârea Guvernului nr. 
459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an 
pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale 
şi a unor normative privind personalul din unităţile 
de asistenţă medico-socială şi personalul care 
desfăşoară activităţi de asistenţă medicală 
comunitară 
Observații: Având în vedere încadrarea unităților de 
asistență medico-socială în categoria spitalelor, 
conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Sănătate 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și utilizarea 
termenului de „centre rezidențiale de îngrijire și 
asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, 
bolnavi cronici în faza terminală” în Hotărârea 
Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a 
serviciilor sociale, sunt necesare precizări în 
reglementările referitoare la unitățile de asistență 
medico-socială referitoare la aplicabilitatea 
standardelor minime de calitate prevăzute în Anexa 
10 la Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, 
persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 
sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii 
de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi 
pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor 
acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale. De 
altfel, Strategia națională de sănătate 2014-2020, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1028/2014, 
preconizează reorganizarea rețelei de spitale de boli 
cronice și asistență medico-socială. 

7.  Serviciul public de asistenţă 
medicală de urgenţă şi prim 
ajutor calificat 

Standard de cost: Ordinul nr. 105 din 29 ianuarie 
2016 privind aprobarea criteriilor de alocare a 
fondurilor pentru finanţarea serviciilor de ambulanţă 
judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-
Ilfov 
HG nr. 161/2016, ANEXA nr. 2: CONTRACTUL-CADRU 
care reglementează condiţiile acordării asistenţei 
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2016-2017, CAPITOLUL VII: 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Sănătate 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de 
transport sanitar neasistat 
Observaţii: consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi 
activităţile de transport sanitar neasistat 
contractate se decontează pe baza apelurilor 
primite prin sistemul 112. Modalităţi de plată: a) 
tarif pe solicitare; b) tarif pe kilometru efectiv 
parcurs. 
Standard de calitate:  
Ordinul MS/CNAS 106/32 din 2015 pentru aprobarea 
Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a 
furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive 
medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a 
standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii 
medicale, de dispozitive medicale, de medicamente 
şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-
cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, 
de dispozitive medicale, de medicamente şi 
materiale sanitare; 
Art. 98, alin(3) din Legea 95/2006 
Observaţii: Asistenţa medicală de urgenţă în 
prespital va fi organizată astfel încât timpul maxim 
de sosire la locul intervenţiei de la apelul de urgenţă 
să nu depăşească: 
a)15 minute, pentru echipajele de urgenţă sau de 
terapie intensivă, în zonele urbane, la cel puţin 90% 
din cazurile de urgenţă; 
b)20 de minute, pentru echipajele de urgenţă sau de 
terapie intensivă, în zonele rurale, la cel puţin 75% 
din cazurile de urgenţă. 

8.  Serviciul public de asistenţă 
farmaceutică 

Standard de cost: Ordinul 75/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind modul de calcul al preţurilor la 
medicamentele de uz uman; 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Sănătate 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
HG 720/2008 
Observaţii: Procentul de compensare a 
medicamentelor corespunzătoare denumirilor 
comune internaţionale prevăzute în sublista A este 
de 90 % din preţul de referinţă, a celor din sublista B 
este de 50 % din preţul de referinţă, a celor din 
sublista C este de 100 % din preţul de referinţă 
pentru secţiunile C1 şi C3, iar a celor din sublista D 
este de 20 % din preţul de referinţă. 
Standard de calitate:  
Ordinul MS/CNAS 106/32 din 2015 pentru aprobarea 
Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a 
furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive 
medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a 
standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii 
medicale, de dispozitive medicale, de medicamente 
şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-
cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, 
de dispozitive medicale, de medicamente şi 
materiale sanitare; 
Art. 2, alin.2, 3 si Art. 8, alin. (3) din Legea 
266/2008 
Ordinul 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună 
practică farmaceutică 
Observaţii: farmaciile ţin şi eliberează, cu 
amănuntul, numai medicamente cu autorizaţie de 
punere pe piaţă; este interzisă utilizarea tehnicii de 
vânzare cu autoservire pentru medicamentele de uz 
uman sau veterinar 

9.  Serviciul public de control 
în domeniul dispozitivelor 
medicale 

Standard de cost: OMS nr. 1356/2013 privind 
aprobarea tarifelor practicate de Agenţia Naţională 
a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru 
activităţile desfăşurate în domeniul dispozitivelor 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Sănătate 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
medicale 
Standard de calitate: Ordinul Ministrului Sanatatii 
nr. 1008/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
referitoare la avizarea activităţilor în domeniul 
dispozitivelor medicale 

10.  Serviciul public în domeniul 
prelevării şi transplantului 
de organe, ţesuturi şi 
celule 

Standard de cost: ORDIN NR. 951/2015 privind 
aprobarea Fişei de monitorizare a cheltuielilor din 
cadrul Programului național de transplant de organe, 
țesuturi și celule de origine umană 
Hotărârea Guvernului Nr. 462 din 24 iunie 2015 
privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru 
realizarea interconectării cu instituţii similare 
internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de 
celule stem hematopoietice, precum şi pentru 
acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi 
histocompatibilitate, în anul 2015; 
Standard de calitate: Ordinul 860/2013 pentru 
aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul 
transplantului de organe, ţesuturi şi celule de 
origine umană; 
Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea 
standardelor de calitate şi securitate pentru 
donarea, obţinerea, controlul, prelucrarea, 
conservarea, stocarea şi distribuirea ţesuturilor şi a 
celulelor umane; Directiva 2010/53/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 
2010 privind standardele de calitate şi siguranţă 
referitoare la organele umane destinate 
transplantului; Directiva 2006/86/CE a Comisiei din 
24 octombrie 2006 cu privire la cerinţele de 
trasabilitate, notificarea reacţiilor şi a incidentelor 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Sănătate 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
adverse grave, precum şi la anumite cerinţe tehnice 
pentru codificarea, prelucrarea, conservarea, 
stocarea şi distribuirea ţesuturilor şi a celulelor 
umane; 

11.  Serviciul public de asistenţă 
medicală de transfuziologie 

Standard de cost: OMS nr. 607/2013 pentru 
aprobarea Normelor specifice privind autorizarea 
unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile 
sanitare; 
Observaţii: Art. 7 din HG 206/2015; Art. 7 şia art. 17 
din OMS 607/2013 
Standard de calitate: Legea nr. 282/2005 privind 
organizarea activităţii de transfuzie sanguină, 
donarea de sânge şi componente sanguine de origine 
umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii 
sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice; 
OMS nr. 607/2013 pentru aprobarea Normelor 
specifice privind autorizarea unităţilor de transfuzie 
sanguină din unităţile sanitare; 

12.  Serviciul public de 
gestionare a asigurărilor 
sociale de sănătate 

Observaţii: Art. 249 şi 250  din Legea 95/2006 

13.  Serviciul public de 
gestionare a Programelor 
Naţionale de Sănătate 

Standard de cost şi calitate: ORDIN nr. 386 din 31 
martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de 
realizare a programelor naţionale de sănătate 
publică pentru anii 2015 şi 2016;  
ORDIN nr. 185 din 30 martie 2015 pentru aprobarea 
Normelor tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 
2016 
Onservaţii cost: Art. 58, alin. 3 din Legea 95/2006: 
În cazul programelor naţionale de sănătate publică, 
categoriile de cheltuieli eligibile şi modul de 
finanţare a acestora se aprobă prin normele tehnice 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Sănătate 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
de realizare a programelor naţionale de sănătate 
publică. 
Observaţii calitate: Art. 4 din HG 206/2015, alin.  
(21)Includerea unităţilor de specialitate în 
programele naţionale de sănătate se realizează pe 
baza unor criterii elaborate la propunerea comisiilor 
de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a unei 
metodologii de selecţie care se aprobă prin normele 
tehnice, cu încadrare în limita fondurilor aprobate. 

14.  Serviciul public de 
acreditare a unităţilor 
sanitare 

Standard de cost: Art. 20 din HG 629/2015 privind 
componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi 
funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management 
al Calităţii în Sănătate 
Observaţii: a)taxa de acreditare/reacreditare 
plătită de unităţile sanitare; 
b)taxa de reevaluare a unei unităţi sanitare plătită 
de solicitantul reevaluării; 
Standard de calitate: Art. 249, alin. 2 din Legea 
95/2006: Evaluarea în vederea acreditării şi 
acreditarea unităţilor sanitare se fac în baza 
standardelor, procedurilor şi metodologiei elaborate 
de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii 
în Sănătate. 

15.  Serviciul public de 
recuperare în staţiuni 
balneare 

Standard de cost: Art. 49, 50 şi 133 din anexa 2, 
capitolul III şi capitolul IX a HG 161/2016 
Observaţii: modalităţile de plată - tariful pe serviciu 
medical - consultaţie/serviciu medical - zi de 
tratament; tariful pe zi de spitalizare 
Standard de calitate: Ordinul MS/CNAS 106/32 din 
2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a 
comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii 
medicale, de dispozitive medicale, de medicamente 
şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Sănătate 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive 
medicale, de medicamente şi materiale sanitare, 
precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a 
furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive 
medicale, de medicamente şi materiale sanitare; 
Art. 39 din anexa 2, capitolul III HG 161/2016 
Observaţii: În vederea intrării în relaţii contractuale 
cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de 
servicii de recuperare, medicină fizică şi balneologie 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
a)să fie autorizaţi conform prevederilor legale în 
vigoare; 
b)să fie evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare; 
c)să depună, în vederea încheierii contractului, 
toate documentele necesare în termenele stabilite 
pentru contractare. 

16.  Serviciul public de 
autorizare a punerii pe 
piaţă a medicamentelor 

Standard de calitate: Art. 706, alin. (4) şi 757, alin. 
(1) din Legea 95/2006 

17.  Serviciul public de ocrotire 
a sănătăţii mintale a 
populaţiei 

Standard de calitate: normele de îngrijire din 
Secţiunea 2: Norme de îngrijire din Legea 487/2002 
şi Ordinul 488/2016 

18.  Serviciul public de 
autorizare a funcționării 
serviciilor din domeniul 
sanitar şi de eliberare a 
certificatul de înregistrare 
în Registrul unic al 
cabinetelor medicale 

Standard de calitate: ORDIN nr. 544 din 6 mai 2004 
privind aprobarea Normelor metodologice de 
evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale 
Ordinul MS nr. 771/29.06.2016 și Ordinul 
Președintelui CNAS nr. 378/23.06.2016 privind 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a comisiilor constituite în baza 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile 



 
 

 

1276 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

Nr. 
crt. 

Domeniu: Sănătate 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a 
dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017. 

 

Nr. 
crt. 

Domeniu: Asistență socială 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

1.  Serviciul public de 
prevenire și combatere a 
violenței în familie 

Standard de cost – Anexa 5 la Hotărârea Guvernului 
nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 
minime de cost pentru serviciile sociale şi a 
nivelului venitului lunar pe membru de familie în 
baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 
întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai 
persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale 
Standard de calitate – Ordinul MMSSF nr. 383/2004 
privind aprobarea standardelor de calitate pentru 
serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor 
violenţei în familie, Anexa 10 la Ordinul MMFPSPV 
nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 
sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor 
fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecţie a copilului şi altor categorii de persoane 
adulte aflate în dificultate, precum şi pentru 
serviciile acordate în comunitate, serviciilor 
acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale 
Observații – Este necesară o corelare a standardelor 
de calitate aplicabile.  

2.  Serviciul public de 
protecție și promovare a 
drepturilor copilului 

Standard de cost – Anexa 1 la Hotărârea Guvernului 
nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 
minime de cost pentru serviciile sociale şi a 
nivelului venitului lunar pe membru de familie în 
baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Asistență socială 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai 
persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale 
Standard de calitate -  Ordinul ANPDC nr. 288/2006 
pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 
privind managementul de caz în domeniul protecţiei 
drepturilor copilului, Ordinul ANPDC nr. 14/2007 
pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 
privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de 
implementare a acestor standarde, Ordinul MMSSF-
ANPDC nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor 
minime obligatorii pentru centrul maternal şi a 
Ghidului metodologic de implementare a acestor 
standarde, Ordinul ANPDC nr. 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecţia copilului de tip 
rezidenţial, Ordinul MMSSF-ANPDC nr. 287/2006 
pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 
privind centrul de pregătire şi sprijinire a 
reintegrării sau integrării copilului în familie, 
precum şi a ghidului metodologic de implementare a 
acestor standarde,  Ordinul ANPDC nr. 132/2005 
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile destinate protecţiei copiilor 
străzii,  Ordinul ANPDC nr. 24/2004 pentru 
aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru 
centrele de zi, Ordinul ANPDC nr. 27/2004 pentru 
aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecţia copilului de tip 
rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi,  Ordinul 
MMSSF-ANPDC nr. 177/2003 privind aprobarea 
standardelor minime obligatorii pentru telefonul 
copilului, standardelor minime obligatorii privind 
centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Asistență socială 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
şi exploatat, precum şi a standardelor minime 
obligatorii privind centrul de resurse comunitare 
pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării 
copilului 
Observații – Strategia naţională pentru protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului pentru perioada 
2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
1113/2014, menționează ca rezultat pentru 
obiectivul specific 1.2 - Creșterea calității 
serviciilor funizate copiilor standarde minime de 
calitate elaborate și difuzate la nivelul tuturor 
unităților administrativ-teritoriale 

3.  Serviciul public de 
protecție și promovare a 
drepturilor persoanelor cu 
dizabilități 

Standard de cost - Anexa 2 la Hotărârea Guvernului 
nr. 978/2015 
Standard de calitate - Ordin MMSSF-ANPH nr. 
175/2006 privind aprobarea Standardelor minime de 
calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru 
persoane adulte cu handicap, Ordinul MMFPSPV nr. 
67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi 
Observații - Se recomandă corelarea standardelor de 
calitate, având în vedere faptul că Anexa 4 la 
Ordinul MMFPSPV nr. 67/2015 include standardele 
minime de calitate aplicabile serviciilor de îngrijire 
la domiciliu. Ordinul MMFPSPV nr. 67/2015 prevede 
abrogarea doar a Ordinului ANPD nr. 559/2008, care 
conținea standarde specifice de calitate pentru 
centrele rezidențiale, centrele de zi și locuințele 
protejate pentru persoanele adulte cu handicap. 2) 
Strategia naţională „O societate fără bariere pentru 
persoanele cu dizabilități” 2016-2020 prevede ca 
indicatori de rezultat standarde de calitate sau 
ocupaționale noi sau revizuite. De asemenea, Planul 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Asistență socială 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
operațional prevede ca indicatori de rezultat ai 
măsurilor propuse standardul de calitate pentru 
managementul de caz și pentru servicii care se 
acordă în sistem integrat (sănătate, educație, 
locuire, sprijin). 

4.  Serviciul public de asistență 
și protecție a victimelor 
traficului pe persoane 

Standard de calitate - Hotărârea Guvernului nr. 
1238/2007 privind aprobarea Standardelor naţionale 
specifice pentru serviciile specializate de asistenţă 
şi protecţie a victimelor traficului de persoane 
Observații - Se recomandă o armonizare a abordării 
în ceea ce privește conținutul standardului de 
calitate cu cea utilizată în standardele actualizate 
pentru anumite servicii sociale (Ordinul MMFPSPV nr. 
2126/2014), cu luarea în considerare a codurilor 
prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale. 
Aceasta ar putea facilita realizarea unui sistem de 
evidență a serviciilor sociale acreditate pentru 
victimele traficului de persoane și actualizarea 
permanentă a acestuia, măsură inclusă în Planul 
național de acțiune 2015-2016 pentru 
implementarea Strategiei naționale împotriva 
traficului de persoane pentru perioada 2012-2016. 

5.  Serviciul public de 
administrare a beneficiilor 
de asistenţă socială 
 

Standard de calitate -  
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare 
Art. 14, alin. 1-5 
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu 
modificările şi completările ulterioare Normele 
generale privind funcţionarea şi exercitarea 
activităţii de audit public intern, aprobate prin 
O.M.E.F. nr. 38/2003 
HOTĂRÂRE Nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Asistență socială 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
minim garantat 
Art. 10-15. 

6.  Serviciul public de 
protecție a persoanelor 
vârstnice 

Standard de cost - Anexa 3 și 4 la Hotărârea 
Guvernului nr. 978/2015 
Standard de calitate – Anexele 1,2,6,7,8,10 la 
Ordinul MMFPSPV nr. 2126/2014  

7.  Serviciul public de 
protecție a persoanelor 
fără adăpost 

Standard de calitate – Anexele 4, 5, 6 la Ordinul 
MMFPSPV nr. 2126/2014 

8.  Serviciul public de 
protecţie a persoanelor cu 
diferite adicţii 
 

Standard de calitate -  
Ordonanţa Guvernului nr.86/2004 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.68/2003 privind serviciile sociale.  
Art. 11, 44, 45, 46 

9.  Serviciul public acreditare 
a furnizorilor de servicii 
sociale 
 

Standard de calitate -  
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale 

 

Nr. 
crt. 

Domeniu: Locuire 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

1.  Serviciul public de 
gestionare a locuințelor 
sociale 

Standard de calitate – Anexa 1 – Exigențe minimale 
pentru locuințe la Legea nr. 114/1996 privind 
locuințele, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare Observații: În ceea ce 
privește standardul de cost, este necesar să se 
analizeze oportunitatea adoptării cerințelor 
standardului de cost prevăzut de Hotărârea 
Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru obiective de investiții 
finanțate din fonduri publice în Anexa 2.3, pentru 
bloc de locuințe pentru tineri 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Servicii publice comunitare pentru situații de urgență  

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

1.  Serviciul public de urgență 
profesionist  

Standardul de calitate: Ordinul 360/2004 pentru 
aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
structura organizatorică şi dotarea serviciilor 
profesioniste pentru situaţii de urgenţă 
Observaţii: normativele privind dotarea serviciilor 
profesioniste pentru situaţii de urgenţă precum și 
standarde în ceea ce privește selecţionarea, 
pregătirea, încadrarea, numirea, evaluarea, 
promovarea, recompensarea, sancţionarea, 
transferul şi încetarea raporturilor de muncă ale 
personalului serviciilor de urgenţă profesioniste. 

2.  Serviciul public 112 Standard de cost: Decizia 1023/2008 privind 
realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional 
unic pentru apeluri de urgenţă 
Observaţii: aprobarea tarifelor pentru serviciile de 
interconectare şi pentru folosinţa spaţiilor alocate 
pentru colocare 
Standard de calitate:  
Standard de calitate: Art. 13 din OUG 34/2008 
Observaţii: condiţiile tehnice pentru furnizarea 
informaţiilor de localizare şi identificare a 
apelantului și condiţiile tehnice şi economice pentru 
realizarea comunicaţiilor către SNUAU 

3.  Serviciul public de urgență 
voluntar 

Observaţii: Anexele 2, 3 și 5 la Ordinul MAI nr. 
96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă privind constituirea, încadrarea şi 
dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private 
pentru situaţii de urgenţă ar putea sta la baza 
stabilirii unui standard de cost pentru serviciu.  
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

1.  Serviciul public de educație 
timpurie  

Standard de calitate: 
- OG 75/2005  privind asigurarea calitatii 

educatiei, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- HG 21/2007 privind aprobare standarde de 
autorizare provizorie a unităților de 
învățământ preuniversitar;  

- HG 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de 
evaluare instituțională în vederea autorizării, 
acreditării și evaluării periodice a 
organizațiilor furnizoare de educație;  

- HG 1534/2008 privind aprobarea standarde de 
referință și a indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea și asigurarea calității în 
învățământul preuniversitar; 

- Ordin MECTS nr. 4688/2012 privind aprobarea 
Ghidului General - Calitate în școala din 
România, Anexa 2 și– cerințele minimale 
pentru serviciul educațional furnizat de 
unitățile de învățământ preșcolar și Anexa 11 – 
standardele specific de calitate pentru nivelul 
de învățământ preșcolar;  
 

Standard de cost 
- HG 136/2016 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru determinarea costului 
standard per elev/preşcolar şi stabilirea 
finanţării de bază de la bugetul de stat, din 
sume defalcate din T.V.A. prin bugetele 
locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii 
din învăţământul general obligatoriu particular 
şi confesional acreditat, precum şi pentru cei 
din învăţământul profesional şi liceal 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

acreditat, particular şi confesional;  
-  

2.  Serviciul public învățământ 
primar 

Standard de calitate: 
- OG 75/2005  privind asigurarea calitatii 

educatiei, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

-  HG 21/2007 privind aprobare standarde de 
autorizare provizorie a unităților de 
învățământ preuniversitar;  

- HG 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de 
evaluare instituțională în vederea autorizării, 
acreditării și evaluării periodice a 
organizațiilor furnizoare de educație;  

- HG 1534/2008 privind aprobarea standarde de 
referință și a indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea și asigurarea calității în 
învățământul preuniversitar; 

- Ordin MECTS nr. 4688/2012 privind aprobarea 
Ghidului General - Calitate în școala din 
România, Anexa 3 – cerințele minimale pentru 
serviciul educațional furnizat de unitățile de 
învățământ primar/primar integrat, și anexa 
12 – standardele specific de calitate pentru 
nivelul de învățământ primar/primar integrat.  

Standard de cost: 
 HG 136/2016 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard 
per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de 

la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. 
prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din 

învăţământul general obligatoriu particular şi 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
confesional acreditat, precum şi pentru cei din 

învăţământul profesional şi liceal acreditat, 

particular şi confesional. 

 
 

3.  Serviciul public de 
învățământ secundar 
inferior 

Standard de calitate: 
- OG 75/2005  privind asigurarea calitatii 

educatiei, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

-  HG 21/2007 privind aprobare standarde de 
autorizare provizorie a unităților de 
învățământ preuniversitar;  

- HG 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de 
evaluare instituțională în vederea autorizării, 
acreditării și evaluării periodice a 
organizațiilor furnizoare de educație;  

- HG 1534/2008 privind aprobarea standarde de 
referință și a indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea și asigurarea calității în 
învățământul preuniversitar; 

- Ordin MECTS nr. 4688/2012 privind aprobarea 
Ghidului General - Calitate în școala din 
România, Anexa 4 – cerințele minimale pentru 
serviciul educațional furnizat de învățământul 
gimnazial/gimnazial integrat și Anexa 13 – 
standardele specific de calitate pentru nivelul 
de învățământ gimnazial/gimnazial integrat.  

 
Standard de cost 
 HG 136/2016 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard 
per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. 
prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din 

învăţământul general obligatoriu particular şi 

confesional acreditat, precum şi pentru cei din 

învăţământul profesional şi liceal acreditat, 
particular şi confesional. 

4.  Serviciul public învățământ 
secundar superior  

Standard de calitate: 

OG 75/2005  privind asigurarea calitatii educatiei, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

 HG 21/2007 privind aprobare standarde de 
autorizare provizorie a unităților de învățământ 

preuniversitar;  

HG 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de 
evaluare instituțională în vederea autorizării, 

acreditării și evaluării periodice a organizațiilor 

furnizoare de educație;  

HG 1534/2008 privind aprobarea standarde de 
referință și a indicatorilor de performanță pentru 

evaluarea și asigurarea calității în învățământul 

preuniversitar; 

Ordin MECTS nr. 4688/2012 privind aprobarea 
Ghidului General - Calitate în școala din România, 

Anexele 5 –7 -  cerințele minimale pentru serviciul 
educațional furnizat de învățământul liceal și 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
Anexele 14 – 17 -  standardele specifice de calitate 
pentru nivelul de învățământ liceal. 

Standard de cost 

HG 136/2016 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard 
per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de 

la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. 
prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din 

învăţământul general obligatoriu particular şi 

confesional acreditat, precum şi pentru cei din 

învăţământul profesional şi liceal acreditat, 

particular şi confesional 

5.  Serviciu public de 
invatamant de tip A doua 
sansă 

Standard de calitate: 
- OG 75/2005  privind asigurarea calitatii 

educatiei, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

-  HG 21/2007 privind aprobare standarde de 
autorizare provizorie a unităților de 
învățământ preuniversitar;  

- HG 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de 
evaluare instituțională în vederea autorizării, 
acreditării și evaluării periodice a 
organizațiilor furnizoare de educație;  

- HG 1534/2008 privind aprobarea standarde de 
referință și a indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea și asigurarea calității în 
învățământul preuniversitar; 

- Ordin MECTS nr. 4688/2012 privind aprobarea 
Ghidului General - Calitate în școala din 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

România, Anexa 3 – cerințele minimale pentru 
serviciul educațional furnizat de unitățile de 
învățământ primar/primar integrat, Anexa 4 – 
cerințele minimale pentru serviciul 
educațional furnizat de învățământul 
gimnazial/gimnazial integrat și anexa 12 – 
standardele specific de calitate pentru nivelul 
de învățământ primar/primar integrat, Anexa 
13 – standardele specific de calitate pentru 
nivelul de învățământ gimnazial/gimnazial 
integrat.  

Standard de cost 
HG 136/2016 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard 
per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de 

la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. 
prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din 

învăţământul general obligatoriu particular şi 

confesional acreditat, precum şi pentru cei din 

învăţământul profesional şi liceal acreditat, 

particular şi confesional 

6.  Serviciu public de 
învățământ terțiar 
nonuniversitar  

Standard de calitate: 
- OG 75/2005  privind asigurarea calitatii 

educatiei, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

-  HG 21/2007 privind aprobare standarde de 
autorizare provizorie a unităților de 
învățământ preuniversitar;  

- HG 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de 
evaluare instituțională în vederea autorizării, 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

acreditării și evaluării periodice a 
organizațiilor furnizoare de educație;  

- HG 1534/2008 privind aprobarea standarde de 
referință și a indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea și asigurarea calității în 
învățământul preuniversitar; 

- Ordin MECTS nr. 4688/2012 privind aprobarea 
Ghidului General - Calitate în școala din 
România, Anexa 7 – cerințele minimale pentru 
serviciul educațional furnizat de unitățile de 
învățământ liceal si postliceal, filiera 
tehnologica și Anexa 17 - standardele specifice 
de calitate pentru nivelul de învățământ liceal 
și postliceal - filiera tehnologică. 

- Ordin MECS nr. 5293/2015 privind aprobarea 
Structurii stnadardului de pregătire 
profesională din învățământul profesional și 
tehnic. 

Standard de cost: 
 

HG 136/2016 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard 
per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de 

la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. 
prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din 

învăţământul general obligatoriu particular şi 

confesional acreditat, precum şi pentru cei din 

învăţământul profesional şi liceal acreditat, 

particular şi confesional 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

7.  Serviciul public de 
învățământ vocațional 

Standarde de calitate.   

- OG 75/2005  privind asigurarea calitatii 
educatiei, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

-  HG 21/2007 privind aprobare standarde de 
autorizare provizorie a unităților de 
învățământ preuniversitar;  

- HG 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de 
evaluare instituțională în vederea autorizării, 
acreditării și evaluării periodice a 
organizațiilor furnizoare de educație;  

- HG 1534/2008 privind aprobarea standarde de 
referință și a indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea și asigurarea calității în 
învățământul preuniversitar; 

- Ordin MECTS nr. 4688/2012 privind aprobarea 
Ghidului General - Calitate în școala din 
România, Anexele 6 -  cerințele minimale 
pentru serviciul educațional furnizat de 
învățământul liceal și postliceal, filiera 
vocațională; Anexele 15-16 - standardele 
specifice de calitate pentru nivelul de 
învățământ liceal, filiera vocațională. 

  
Standarde de cost 

 
HG 136/2016 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard 
per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de 
la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. 
prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din 
învăţământul general obligatoriu particular şi 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
confesional acreditat, precum şi pentru cei din 
învăţământul profesional şi liceal acreditat, 
particular şi confesional. 
 

8.  Serviciul public învățământ 
preuniversitar confesional 

Standarde de calitate.  

OG 75/2005  privind asigurarea calitatii educatiei, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

 HG 21/2007 privind aprobare standarde de 
autorizare provizorie a unităților de învățământ 

preuniversitar;  

HG 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de 
evaluare instituțională în vederea autorizării, 

acreditării și evaluării periodice a organizațiilor 

furnizoare de educație;  

HG 1534/2008 privind aprobarea standarde de 
referință și a indicatorilor de performanță pentru 

evaluarea și asigurarea calității în învățământul 

preuniversitar; 

Ordin MECTS nr. 4688/2012 privind aprobarea 
Ghidului General - Calitate în școala din România, 

Anexa 6 – cerințele minimale pentru serviciul 

educațional furnizat de învățământul liceal și 

postliceal, filiera vocațională și Anexa 16 - 
standardele specifice de calitate pentru nivelul de 
învățământ liceal, filiera vocațională (profilul 

teologic); 



 
 

 

1291 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

 
Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
Ordin MECTS 5167/2016 privind aprobarea 
Standardelor de pregătire profesională pentru 

calificări profesionale de nivel 3 și nivel 4 pentru 

care se asigură pregătirea prin învățământul 

teologic. 

Standard de calitate 

HG 136/2016 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard 
per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de 

la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. 
prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din 

învăţământul general obligatoriu particular şi 

confesional acreditat, precum şi pentru cei din 

învăţământul profesional şi liceal acreditat, 

particular şi confesional. 

 

9.  Serviciul public învățământ 
special și special integrat  

Standard de calitate:  
- OG 75/2005  privind asigurarea calitatii 

educatiei, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

-  HG 21/2007 privind aprobare standarde de 
autorizare provizorie a unităților de învățământ 
preuniversitar;  

- HG 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de 
evaluare instituțională în vederea autorizării, 
acreditării și evaluării periodice a organizațiilor 
furnizoare de educație;  



 
 

 

1292 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

 
Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
- HG 1534/2008 privind aprobarea standarde de 

referință și a indicatorilor de performanță pentru 
evaluarea și asigurarea calității în învățământul 
preuniversitar; 

- Ordin MECTS nr. 4688/2012 privind aprobarea 
Ghidului General - Calitate în școala din 
România, Anexa 7 – cerințele minimale pentru 
serviciul educațional furnizat de învățământul 
liceal și postliceal, filiera tehnologică – inclusiv 
învățământ special integrat; Anexa 8 – cerințele 
minimale pentru serviciul educațional furnizat de 
învățământul special;  Anexa 17 - standardele 
specifice de calitate pentru nivelul de 
învățământ liceal și postliceal, filiera tehnologică 
– inclusiv învățământ special integrat; anexa 18 – 
standardele specifice de calitate pentru 
învățământul special. 

Standard de cost: 
HG 136/2016 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard 
per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de 

la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. 
prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din 

învăţământul general obligatoriu particular şi 

confesional acreditat, precum şi pentru cei din 

învăţământul profesional şi liceal acreditat, 

particular şi confesional. 

10.  Serviciul public de evaluare 
și orientare școlară  

Standard de calitate 
 

- OG 75/2005  privind asigurarea calitatii 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

educatiei, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Standard de cost: 
Nu a fost identificat 
 

11.  Serviciul public pentru 
copiii si tinerii capabili de 
performanțe înalte 

Standard de calitate 
 

- OG 75/2005  privind asigurarea calitatii 
educatiei, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Standard de cost 
Nu a fost identificat 
 

12.  Serviciul public de 
învățământ preuniversitar 
alternativ 

Standard de calitate 
OUG 75/2005, cu modificările și completările 
ulterioare;  
HG 21/2007 privind aprobare standarde de 
autorizare provizorie a unităților de învățământ 
preuniversitar;  
HG 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de 
evaluare instituțională în vederea autorizării, 
acreditării și evaluării periodice a organizațiilor 
furnizoare de educație; 
 HG 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de 
referință și a indicatorilor de performanță pentru 
evaluarea și asigurarea calității în învățământul 
preuniversitar. 
Standard de cost 
HG nr. 136/2016 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard 
per elev/prescolar. 
 

13.  Serviciul public de Standard de calitate 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

gestionare a bibliotecilor 
școlare, a centrelor de 
documentare și informare 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
75/2005, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
- Hotărârea Guvernului nr. 1.534/2008  

Standard de cost 
Nu a fost identificat 

14.  Serviciul public de 
învățământ în cadrul 
palatelor și cluburilor 
copiilor 

Standard de calitate 
OUG 75/2005, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Ordin MECTS nr. 4688/2012 privind aprobarea 
Ghidului general - Calitatea în școală - Anexa 9 - 
cerințele minimale pentru serviciul educațional 
furnizat de cluburile sportive școlare; Anexa 10 - 
cerințele minmale pentru serviciul educațional 
furnizat de palate/cluburi ale copiilor; Anexa 19 - 
standardele specifice de calitate pentru cluburile 
sportive școlare; Anexa 20 - standardele specifice de 
calitate pentru palate/cluburi ale copiilor. 
Standard de cost 
HG 136/2016 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului 
stabndard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării 
de bază de la bugetul de stat prin sume defalcate 
din TVA prin bugetele locale. 
 

15.  Serviciul public de 
gestionare a programelor 
extrașcolare 

Standard de cost 
Nu a fost identificat 
Standard de calitate 
OUG 75/2005, cu modificările și completările 
ulterioare.. 
 

16.  Serviciul public de evaluare Standard de calitate 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

și examinare în 
învățământul preuniversitar 

- art. 71 alin. 2 din L.1/2011 - Toate evaluarile 
se realizeaza pe baza standardelor nationale 
de evaluare pentru fiecare disciplina, 
domeniu de studiu, respectiv modul de 
pregatire;  

- OUG 75/2005  privind asigurarea calitatii 
educatiei, cu modificarile si completarile 
ulterioare -  art.14-15; 

Standard de cost 
Nu a fost identificat 
 

17.  Serviciul public de 
autorizare, de funcționare 
provizorie, acreditare și 
evaluare periodică a 
unităților de învățământ 
preuniversitar 

Standard de cost 
Nu a fost identificat 

Standard de calitate 
- HG 21/2007 privind aprobarea standardelor 

de autorizare de funcționare provizorie a 
unităților de învățământ preuniversitar, 
precum și a standardelor de acreditare și de 
evaluare periodică a unităților de învățământ 
preuniversitar;  

- HG 22/2007 privind metodologia de evaluare 
instituțională în vederea autorizării, 
acreditării și evaluării periodice a 
organizațiilor furnizoare de educație;  

- HG 1534/2008 privind aprobarea Standardelor 
de referință și a indicatorilor de performanșă 
pentru evaluarea și asigurarea calității în 
învățământul preuniversitar. 

 
18.  Serviciul public pentru 

formarea continuă a 
personalului didactic și 
didactic auxiliar din 
învățământul preuniversitar 

Standard de cost 
Nu a fost identificat 
Standard de calitate 
Ordin MENCS nr. 5561/2011 prvivind aprobarea 
Metodologiei privind formarea continua a 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
personalului din învățământul preuniversitar, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

19.  Serviciul public de 
învățământ militar 
preuniversitar 

Standard de cost 
Nu a fost identificat 

Standard de calitate 
- OG 75/2005  privind asigurarea calitatii 

educatiei, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

-  HG 21/2007 privind aprobare standarde de 
autorizare provizorie a unităților de 
învățământ preuniversitar;  

- HG 22/2007 privind aprobarea Metodologiei 
de evaluare instituțională în vederea 
autorizării, acreditării și evaluării periodice 
a organizațiilor furnizoare de educație;  

- HG 1534/2008 privind aprobarea standarde de 
referință și a indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea și asigurarea calității în 
învățământul preuniversitar; 

 
20.  Serviciul public de 

învățământ terțiar 
universitar 

Standard de cost 
Art. 223, alin. (4) din L1/2011 

Ordin MENCS nr. 3530/2016 - aprobarea 
Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru 
finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a 
instituţiilor de învăţământ superior de stat din 
România, pentru anul 2016;  

Ordin MENCS nr. 3632/2016 privind aprobarea 
Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru 
dezvoltarea instituţională a instituţiilor de 
învăţământ superior de stat. 

Standard de calitate 
OUG 75/2005, cu modificările și completările 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
ulterioare, art.14-15;  

HG 1418/2006 privind aprobarea  metodologiei 
de evaluare externă, standardele, standardele de 
referință și lista indicatorilor de performanță a 
Agenției Române de Asigurare a Calității în 
Învățământul Superior. 
 

21.  Serviciul public de 
învățământ superior militar 
și învățământ de informații, 
ordine publică și de 
securitate națională 

Standard de cost 
Nu a fost identificat 
Standard de calitate 
OUG 75/2005, cu modificările și completările 

ulterioare, art.14-15;  
HG 1418/2006 privind aprobarea  metodologiei 

de evaluare externă, standardele, standardele de 
referință și lista indicatorilor de performanță a 
Agenției Române de Asigurare a Calității în 
Învățământul Superior. 
 

22.  Serviciul public privind 
asigurarea calității 
educației  

Standard de cost 
Nu a fost identificat 
 
Standard de calitate 

- Hotărâre nr. 1418 / 2006 pentru aprobarea 
Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor, a standardelor de referinţă şi a 
listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei 
Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior;   

- HG 1534/2008 privind aprobarea Standardelor 
de referință și a indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea și asigurarea calității în 
învățământul preuniversitar;  

- Ordin MECTS nr. 4688/2012 privind aprobarea 
Ghidului General – Calitatea în școala din 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

România prin standard și standard de 
referință, a cerințelor minimale pentru 
serviciile educaționale, respective a 
standardelor specific de calitate pentru 
învățământul preuniversitar. 

 
23.  Serviciul public de 

învățământ universitar 
confesional 

Standard de cost 
Art. 223, alin. (4) din L1/2011 

Ordin MENCS nr. 3530/2016 - aprobarea 
Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru 
finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a 
instituţiilor de învăţământ superior de stat din 
România, pentru anul 2016;  

Ordin MENCS nr. 3632/2016 privind aprobarea 
Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru 
dezvoltarea instituţională a instituţiilor de 
învăţământ superior de stat. 

Standard de calitate 
OUG 75/2005, cu modificările și completările 

ulterioare, art.14-15;  
HG 1418/2006 privind aprobarea  metodologiei 

de evaluare externă, standardele, standardele de 
referință și lista indicatorilor de performanță a 
Agenției Române de Asigurare a Calității în 
Învățământul Superior. 
 

24.  Serviciul public de 
management al activităților 
de cercetare și al 
proiectelor de cercetare-
dezvoltare 

Standarde de cost 
HG 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se 
calculează costurile salariale directe la contractele 
de finanțare din fonduri publice 
Standarde de calitate 

Nu a fost identificat 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Învățământ 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
 

25.  Serviciul public de 
cercetare și dezvoltare  

Standarde de cost 
HG 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se 
calculează costurile salariale directe la contractele 
de finanțare din fonduri publice 
Standarde de calitate 

Nu a fost identificat 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Domeniu: Ocupare și relații de muncă 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

1.  Serviciul public de 
prevenire a șomajului și de 
stimulare a ocupării forței 
de muncă 

Standard de calitate: Hotărârea Guvernului nr. 
1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 şi a 
Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru 
implementarea Strategiei naţionale, măsura 4.1.3, 
privind indicatorii de performanță managerială 
stabiliți prin contractul încheiat anual de Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale cu Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Observații: Potrivit prevederilor art. 7 alin. (5) din 
Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, republicată, contractul anual de 
performanță managerială este valabil atât pentru 
ANOFM, cât și pentru agențiile teritoriale și centrele 
regionale 

2.  Serviciul public de 
protecţie a persoanelor în 

Standard de calitate 
Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi 



 
 

 

1300 

 
 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

Nr. 
crt. 

Domeniu: Ocupare și relații de muncă 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

cadrul sistemului de 
asigurare pentru şomaj 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă - Art. 7., alin 1-5 si Legea nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă in forma 
consolidata - Art. 101 

 

Nr. 
crt. 

Domeniu: Înfăptuirea actului de justiție 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

1.  Serviciul public de 
protecție a martorilor 

Standard de cost: Hotărârea Guvernului nr. 
760/2004 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Legii nr. 682/2002 privind protecţia 
martorilor 
Observații standard de cost: Fondurile sunt 
gestionate conform unei metodologii aprobate prin 
ordin al Ministrului afacerilor interne (art. 52 și 54 
din Regulament). Standardele şi indicatorii sunt 
informaţii clasificate 
Standard de calitate: Hotărârea Guvernului nr. 
760/2004 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Legii nr. 682/2002 privind protecţia 
martorilor 
Observații standard de calitate: Metodologiile 
concrete de lucru, formularele şi documentele 
necesare pentru includerea în program a martorilor, 
activităţile de organizare şi ţinere a evidenţelor 
specifice Oficiului Naţional pentru Protecţia 
Martorilor, precum şi măsurile de protecţie a 
poliţiştilor care desfăşoară în mod direct activităţile 
de asistenţă şi legătură cu martorii incluşi în 
program, modalităţile de protecţie şi asistenţă a 
martorilor incluşi în program, care execută o 
pedeapsă privativă de libertate sunt informații 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Înfăptuirea actului de justiție 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
clasificate (art. 2 din Regulament). 

2.  Serviciul public de 
administrare a bunurilor 
indisponibilizate 

Standard de calitate: Art. 11 din Legea nr. 
318/2015. 
Observații privind calitatea: Evaluarea calităţii 
managementului Agenţiei se face anual, printr-un 
audit extern independent 

 
 

Nr. 
crt. 

Domeniu: Tineret 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

1.  Serviciul public de 
sprijinire a tinerilor în 
domeniul locuirii 

Standard de cost – Anexa 1, Anexa 2.3 la Hotărârea 
Guvernului nr. 360/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru obiective de investiţii 
finanţate din fonduri publice 
Standard de calitate – Anexa 1 – Exigențe minimale 
pentru locuințe la Legea nr. 114/1996 privind 
locuințele, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

 
 

Nr. 
crt. 

Domeniu: Cultură 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

1.  Serviciul public de 
protejare a muzeelor și 
colecțiilor publice 

Standard de calitate:  
Ordinul ministrului culturii nr. 2057 din 5 februarie 
2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de 
acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice; 
Ordinul ministrului culturii nr. 2035 din 18 aprilie 
2000 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea 
bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii 
publice, case memoriale, centre de cultură şi alte 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Cultură 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
unităţi de profil; Ordinul 2062/2000 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, 
gestionarea si inventarierea documentelor specifice 
bibliotecilor publice 

2.  Serviciul public de 
protejare a patrimoniului 
cultural imaterial 

Standard de calitate:  
Art. 20 din Legea 26/2008. Indicatorii de calitate  
constau în criteriile ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale de apreciere a valorii şi de alcătuire a 
documentelor de patrimoniu cultural imaterial. - 
Repertoriu național de patrimoniu cultural imaterial 
(vol I si II). 

3.  Serviciul public de 
reprezentare, promovare și 
protejare cultură şi 
civilizaţie naţională în ţară 
şi în străinătate 

Standard de calitate: Ordonanţa nr. 51 din 11 
august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale; REGULAMENT-CADRU privind selecționarea 
prin concurs a proiectelor culturale, REGULAMENT 
GENERAL  privind acordarea burselor pentru 
cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor 
forme de sprijin material (rezidenţe) 
Observaţii: 
Indicatorii de calitate  se referă la procedura 
competitivă de selecție a proiectelor culturale: 
accesibilitatea şi  participarea  publicului,  
importanţa  şi  durabilitatea parteneriatelor  
încheiate precum şi calitatea artistică a 
propunerilor. 

4.  Serviciul public de 
gestionare a așezămintelor 
culturale şi a instituţiilor 
de spectacole sau concerte 

Standard de calitate: OUG nr. 189 din 25 noiembrie 
2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultură;  
Observaţii: Registrul artelor spectacolului constituie 
instrumentul unitar de evidenţă în care sunt înscrise 
instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 
precum şi persoanele fizice titulare ale atestatului 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Cultură 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
de impresar artistic şi persoanele juridice de drept 
privat care au obţinut avizul de impresariat artistic. 

5.  Serviciul public de 
gestionare a bibliotecilor 

Standard de cost: Ordinul ministrului culturii nr. 
2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea 
documentelor specifice bibliotecilor publice;  
Ordinul ministrului educaţiei nr. 4626/2005 privind 
aprobarea Metodologiei de recuperare a 
documentelor pierdute, distruse ori deteriorate şi de 
taxare a serviciilor şi a nerespectării termenelor de 
restituire a publicaţiilor împrumutate din 
bibliotecile cuprinse în reţeaua învăţământului, 
precum şi a Precizărilor privind calculul valoric al 
acestor documente; 
Standard de calitate: Ordinul ministrului culturii nr. 
2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea 
documentelor specifice bibliotecilor publice 

6.  Serviciul public de 
gestionare a 
cinematografiei 

Standard de cost: Ordinul ministrului culturii nr. 
2526/2014 privind aprobarea cuantumului 
remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a 
dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din 
patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în 
administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei. 
Ordinul nr 2379/2006 – Anexa nr 18. 
Standard de calitate: Ordinul ministrului culturii nr. 
2.335/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 
concursul de selecţie a proiectelor cinematografice 
în vederea acordării de credite financiare directe 
pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi 
distribuire de filme 

7.  Serviciul public de 
protejare a patrimoniului 

Standard de calitate: Art. 13, 28 şi 35 din Legea nr. 
182/2000; Hotărârea Guvernului nr. 518/2004 pentru 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Cultură 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

cultural naţional mobil aprobarea Normelor metodologice privind exportul 
definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;  
Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea 
Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile; 
Hotărârea Guvernului nr. 1546 din 18 decembrie 
2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi 
restaurare a bunurilor culturale mobile clasate; 
Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2008/2001 
pentru aprobarea Normelor de acreditare a 
conservatorilor şi restauratorilor; Hotărârea 
Guvernului nr. 1420/2003 pentru aprobarea 
Normelor privind comerţul cu bunuri culturale 
mobile; Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 
2009/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare 
a experţilor. 
Observaţii: asigurarea calităţii presupune 
respectarea normele de clasare a bunurilor culturale 
mobile: inventarierea acestor bunuri, atât analitic, 
prin fişa standard, conform normelor emise de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, cât şi 
sinoptic, prin banca de date, conţinând şi arhiva 
imagistică, cât și la normele de acreditare a 
conservatorilor şi restauratorilor și normele privind 
comerţul cu bunuri culturale mobile. 

8.  Serviciul public de 
recunoaştere a cultelor 

Standard de cost: Legea nr. 284/2010 CADRU 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice; Ordinul Secretarului de Stat pentru 
Culte nr. 66/2015 pentru aprobarea normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a 
dispoziţiilor Capitolului III Culte din Legea nr. 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice 
Observaţii: indicatorii de cost  
1. Salarii de bază pentru personalul clerical încadrat 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Cultură 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
în unităţile bugetare (clasa şi coeficientul de 
ierarhizare); 
2. Indemnizaţiile personalului din conducerea 
cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult, 
asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate 
publică (număr de posturi, clasa şi coeficientul de 
ierarhizare). 
3. Salariile personalul din conducerea cultelor şi a 
unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor 
de demnitate publică (în cuantum de 100% din 
salariile de bază a funcţiei didactice cu care se 
asimilează şi numărul de posturi pentru care se 
asigură sprijin lunar la salarizare). 
4. Salariile personalului clerical angajat în unităţile 
cultelor recunoscute din România (în cuantum de 
65%-80% din salariile de bază a funcţiei didactice cu 
care se asimilează şi numărul de posturi pentru care 
se asigură sprijin lunar la salarizare). Numărul de 
posturi stabilite este repartizat pe culte, în raport 
cu numărul credincioşilor, conform ultimului 
recensământ, şi cu nevoile reale; De la bugetul de 
stat se asigură drepturile salariale, inclusiv 
contribuţiile la asigurările sociale de stat, la 
asigurările sociale de sănătate, la asigurările de 
şomaj, precum şi alte contribuţii obligatorii 
prevăzute de lege pentru angajator; 
5. Pentru sprijinirea aşezămintelor religioase 
româneşti din afara graniţelor, care desfăşoară 
activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii 
lingvistice, culturale şi religioase a românilor din 
afara graniţelor, se alocă de la bugetul de stat, prin 
unitatea centrală de cult din România, o sumă 
reprezentând echivalentul în lei a 208.000 de euro 
lunar. Suma urmând a fi utilizată pentru 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Cultură 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
completarea salariilor personalului clerical al 
respectivelor unităţi, inclusiv pentru plata 
contribuţiilor prevăzute de lege la asigurările sociale 
de stat, la asigurările sociale de sănătate, la 
asigurările de şomaj, precum şi a altor contribuţii 
obligatorii prevăzute de lege pentru angajator; 
6. Sprijinul statului pentru salarizarea personalului 
neclerical al cultelor recunoscute - 18.951 de 
psoturi. Contribuţia lunară este la nivelul salariului 
de bază minim brut pe ţară; Salariile, inclusiv 
sumele aferente, necesare pentru plata 
contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, 
la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la 
Fondul de asigurări sociale de sănătate, se asigura 
din bugetul local, prin sumele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat în vederea echilibrării 
bugetelor locale (art. 9, alin. 1 şi 3). Aprobarea 
suplimentării numărului de posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor 
religioase recunoscute din România se face de către 
autorităţile administraţiei publice locale, ţinându-se 
seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, 
şi se comunică Secretariatului de Stat pentru Culte; 
7. Pentru personalul neclerical trimis să deservească 
aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe 
Române, contribuţia lunară reprezintă echivalentul 
în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în 
cuantum net, prin asimilare cu funcţiile pe care este 
încadrat personalul român trimis să îşi desfăşoare 
activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al 
oficiilor consulare şi al altor forme de reprezentare 
a României în străinătate, la care se adaugă sumele 
aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la 
bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Cultură 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări 
sociale de sănătate. Aceste sume provin din bugetul 
de stat. Aprobarea suplimentării numărului de 
posturi pentru acest tip de personal neclerical se 
face de către Secretariatul de Stat pentru Culte; 
8. Contribuţii pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic. 
Contribuţia lunară este la nivelul salariului de bază 
minim brut pe ţară la care se adaugă sumele 
aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la 
bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru 
plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări 
sociale de sănătate. Aceste sume provin din bugetul 
de stat. Aprobarea suplimentării numărului de 
posturi pentru acest tip de personal neclerical se 
face de către Secretariatul de Stat pentru Culte; 

9.  Serviciul public de 
gestionare a mormintelor şi 
operelor comemorative de 
război 

Standard de calitate: HG nr. 635/2004 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul 
Eroilor, ANEXA nr. 2 la Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul 
Eroilor: Norme tehnice privind înfiinţarea si 
protejarea mormintelor si operelor comemorative de 
război 

10.  Serviciul public de 
protejare a monumentelor 
istorice 

Standard de cost: Ordinul nr. 2183 din 02.04.2007 
privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea 
financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural 
naţional imobil /monument istoric sau sit 
arheologic; ORDIN nr. 3765 din 16 septembrie 2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
elaborarea şi derularea Programului naţional de 
restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și 
Identității Naționale, şi gestionat de Institutul 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Cultură 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
Naţional al Patrimoniului; Ordin nr. 2260/22.06.2006 
pentru precizarea indicatoarelor de norme de deviz 
pentru ofertare şi decontarea situaţiilor de lucrări 
de consolidare şi restaurare-conservare a 
monumentelor istorice. 
Standard de calitate: ORDIN nr. 2260 din 18 aprilie 
2008 privind aprobarea Normelor metodologice de 
clasare şi inventariere a monumentelor istorice; 
Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 
2535/2003 privind instituirea registrului agenţilor 
economici autorizaţi să desfăşoare activităţi în 
domeniul protejării monumentelor istorice; 
Ordinului Ministrului Culturii nr. 2495 din 26 august 
2010 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind atestarea specialiştilor, experţilor şi 
verificatorilor tehnici în domeniul protejării 
monumentelor istorice 

 

Nr. 
crt. 

Domeniu: Energie 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

1.  Serviul public de transport 
al energiei electrice 

Ordinul ANRE nr. 12/2016 privind aprobarea 
Standardului de performanţă pentru serviciul de 
transport al energiei electrice 

2.  Serviul public de interes 
general de distribuție a 
energiei electrice 

Ordinul ANRE nr. 11/2016 privind aprobarea 
Standardului de performanţă pentru serviciul de 
distribuţie a energiei electrice 

3.  Serviul de interes general 
de furnizare a energiei 
electrice prestat de 
furnizorii de ultimă 
instanță 

Ordinul ANRE nr. 118/2015 privind aprobarea 
Standardului de performanţă pentru activitatea de 
furnizare a energiei electrice 

4.  Serviul public de interes Ordinul ANRE nr. 161/2015 privind aprobarea 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Energie 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

naţional de transport al 
gazelor naturale 

Standardului de performanţă pentru serviciul de 
transport și de sistem al gazelor naturale 

5.  Serviul public de interes 
general de distribuție a 
gazelor naturale 

Ordinul ANRE nr. 162/2015 privind aprobarea 
Standardului de performanţă pentru serviciul de 
distribuție și de sistem al gazelor naturale 

6.    
 
 

Nr. 
crt. 

Domeniu: Comunicații electronice 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

1.  Serviciul public de 
comunicații electronice 

Standarde de calitate – Anexa nr. 1 la Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicațiile electronice, cu modificările și 
completările ulterioare – se referă la termenul de 
furnizare pentru conectarea inițială, frecvența 
reclamațiilor referitoare la deranjamente, termenul 
de remediere a deranjamentelor, timpul necesar 
pentru stabilirea conexiunii, termenul de răspuns 
pentru serviciile de informaţii privind abonaţii, 
proporţia de posturi telefonice publice cu plată (cu 
monede sau cu cartelă) disponibile, frecvenţa 
reclamaţiilor privind corectitudinea facturării, 
frecvenţa apelurilor nereuşite. 

 

Nr. 
crt. 

Domeniu: Sport 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

1.  Serviciul public de 
gestionare a bazelor 
sportive 

Standard de calitate: 
Ordinul 1993/2002 pentru aprobarea reglementarii 
tehnice ''Normativ privind proiectarea salilor de 
sport (unitatea functionala de baza) din punct de 
vedere al cerintelor Legii nr. 10/1995'', indicativ NP-
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Sport 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
065-02;  
Ordinul 1995/2002 pentru aprobarea reglementarii 
tehnice ''Normativ privind proiectarea terenurilor 
sportive si stadioanelor (unitatea functionala de 
baza) din punct de vedere al cerintelor Legii nr. 
10/1995'', indicativ NP-066-02;  
Observaţii: indicatori - Rezistenţă şi stabilitate; 
Siguranţa în exploatare; Siguranţa la foc; Igiena, 
sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediulu; 
Izolaţia termică, hidrofugă, şi economia de energie; 
Protecţia împotriva zgomotului.Structura bazei 
sportive amenajate în aer liber 

2.  Serviciul public de 
organizare și dezvoltare a 
educației fizice și sportului 

Standard de cost: HG nr. 1447 din 28 noiembrie 
2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 
activitatea sportivă 
Observaţii: indicatori de cost - cheltuielile zilnice 
de masă pentru acţiunile sportive 
Standard de calitate: 
Ordinul 3462/2012 privind aprobarea Metodologiei 
organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie 
fizică şi sport în învăţământul preuniversitar; 
Ordin nr. M.149 din 13 decembrie 2012 pentru 
aprobarea Regulamentului educaţiei fizice militare;  
ORDIN nr. 1058 din 24 aprilie 2003 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind controlul medical al 
sportivilor, asistenţa medico-sportivă în 
complexurile sportive naţionale, precum şi în 
cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice şi 
asistenţa medicală la bazele sportive în timpul 
desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor 
OUG nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei, art. 10 

3.  Serviciul public de 
reprezentare a țării la 

Standard de cost: HG nr. 1447/2007 privind 
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Sport 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

Jocurile Olimpice sportivă 
HG nr. 124/1991 privind organizarea şi funcţionarea 
Comitetului Olimpic Român 
Observaţii: indicatori de cost - numărul maxim de 
posturi finanţate de la bugetul de stat, cuantum 
alimentaţie de efort, cuantum vitamine şi 
susţinătoare de efort, cuantum medicamente şi 
materiale sanitare, unguente şi produse pentru 
masaj, cuantum premii/recompense. 
Standard de calitate: ORDIN nr. 1058 din 24 aprilie 
2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
controlul medical al sportivilor, asistenţa medico-
sportivă în complexurile sportive naţionale, precum 
şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice 
şi asistenţa medicală la bazele sportive în timpul 
desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor 

4.  Serviciul public de evidență 
și control a structurilor 
sportive 

Standard de calitate: 
H.G nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului 
de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr. 69/2000 
Observaţii: indicatori de calitate – cerinţele 
obligatorii pentru înscrierea în Registrul Sportiv 

5.  Serviciul public de 
autoritate disciplinară în 
sport, supraveghere și 
control 

Standard de calitate: 
ORDIN nr. 208 din 27 mai 2005 privind aprobarea 
Regulamentului de procedură al Comisiei Naţionale 
de Disciplină Sportivă 
Observaţii: indicatorii de calitate ţin de respectarea 
procedurilor în faţa Comisiei 

6.  Serviciul public de 
organizare și desfășurare a 
cotrolului doping 

Standard de calitate: Art. 2 din H.G nr. 521 din 20 
iulie 2016 privind atribuţiile, organizarea, 
funcţionarea, numărul de posturi şi structura 
organizatorică ale Laboratorului de control doping 
Observaţii: standardele ce trebuie respectate sunt - 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Sport 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
Standardului internaţional pentru laboratoare; 
tandardului SR EN ISO/CEI 17025: 2005; standardului 
internaţional ISO 17025: 2005 

 

Nr. 
crt. 

Domeniu: Servicii poștale 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

2.  Servicii poștale din sfera 
serviciului universal 

Standarde de calitate – Decizia ANCOM nr. 1158/2013 
Observații: Potrivit art. 31 din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, 
cu modificările și completările ulterioare, anual se 
realizează o evaluare de către un organism 
independent în ceea ce privește respectarea 
cerințelor minime de calitate legate de normele de 
distribuire pentru trimiterile poştale interne din sfera 
serviciului universal, iar raportul de evaluare se 
publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu 
universal. De asemenea, furnizorul de servicii din 
sfera serviciului universal realizează un raport anual 
cu privire la respectarea celorlalte cerințe minime de 
calitate stabilite de autoritatea de reglementare, pe 
care îl transmite acesteia. Cerințele de calitate 
incluse în Decizia ANCOM nr. 1158/2013 sunt 
următoarele: Art. 12. – (1) CNPR are obligaţia de a 
asigura livrarea la destinatari a trimiterilor poştale 
intracomunitare din cea mai rapidă categorie 
standard, cu respectarea următoarelor cerinţe de 
calitate: a) 85% din numărul total al acestor trimiteri 
poștale vor fi livrate în cel mult 3 zile lucrăƒtoare de 
la data depunerii acestora la punctele de acces; b) 
97% din numărul total al acestor trimiteri poştale vor 
fi livrate în cel mult 5 zile lucrătoare de la data 
depunerii acestora la punctele de acces. (2) Cerinţele 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Servicii poștale 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 
de calitate prevăzute la alin. (2) trebuie îndeplinite 
cu fiecare stat membru al Uniunii Europene. (3) CNPR 
are obligaţia de a asigura livrarea la destinatari a 
trimiterilor poştale interne  din cea mai rapidă 
categorie standard, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. 
a), cu respectarea următoarelor cerinţe de calitate: 
a) 85% din numărul total al acestor trimiteri poştale 
vor fi livrate în cel mult o zi lucrătoare de la data 
depunerii acestora la punctele de acces; b) 97% din 
numărul total al acestor trimiteri poştale vor fi 
livrate în cel mult două zile lucrătoare de la data 
depunerii acestora la punctele de acces. (4) CNPR are 
obligaţia de a asigura livrarea la destinatari a 
trimiterilor poştale interne, din cea mai rapidă 
categorie standard, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) 
şi lit. f), cu respectarea următoarelor cerinţe de 
calitate: a) 85% din numărul total al acestor trimiteri 
poştale vor fi livrate în cel mult două zile lucrătoare 
de la data depunerii acestora la punctele de acces; 
b) 97% din numărul total al acestor trimiteri poştale 
vor fi livrate în cel mult patru zile lucrătoare de la 
data depunerii acestora la punctele de acces. (5) În 
vederea evaluării gradului de îndeplinire a cerinţelor 
de calitate prevăzute la alin. (1), CNPR are obligaţia 
de a respecta condiţiile şi procedura stabilite de 
Comisia Europeană. (6) În vederea evaluării gradului 
de îndeplinire a cerințelor de calitate prevăzute la 
alin. (3) și (4), CNPR are obligația de a respecta 
condițiile și procedura stabilite de autoritatea de 
reglementare. 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Agricultură 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

1.  Serviciul public de 
exploatare, întreținere și 
reparații a amenajărilor de 
îmbunătățiri funciare 
declarate de utilitate 
publică 

Standard de cost: Legea nr. 138/2004 a 
imbunatatirilor funciare, republicata 2009, Art.63; 
Ordonanta 82/2011, Art. 5. 

2.  Serviciul public de irigații Standard de calitate: Ordonanta 82/2011, Art. 5. 
litera m). 
Standard de cost: Legea nr. 138/2004 a 
imbunatatirilor funciare, republicata 2009- Art. 63 
 

3.  Serviciul public de control 
și certificare a calității 
semințelor și materialului 
săditor, testarea și 
înregistrarea soiurilor de 
plante 

Standard de calitate: Legea nr. 266/2002, Art. 7, 
Art.12. 

4.  Serviciul public de 
dezvoltare durabilă a 
legumiculturii 

Standard de calitate: Ordinul nr. 420/2008 - Anexele 
1 si 2, Ordinul nr. 591/2006, art. 4 si 6 

5.  Serviciul public de  
autorizare a plantaţiilor 
viticole destinate obţinerii 
de struguri pentru 
producerea de vinuri cu 
denumire de origine 
controlată(D.O.C.), vinuri 
cu indicaţie geografică 
(I.G.) şi vinuri varietale şi 
de certificare a vinurilor 
cu D.O.C., I.G. şi varietale 

Standard de calitate: În anul 2013 O.N.V.P.V. a fost 
acreditat cu Sistem ISO  Integrat de Management al 
Calităţii, Sănătăţii şi Securităţii ocupaţionale în 
conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 
9001:2008 şi SR OHSAS 18001:2007. 

6.  Serviciul public de 
organizare a pieței 

Controlul de conformitate cu standardele de calitate 
se efectuează în toate stadiile de comercializare pe 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Agricultură 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

plantelor ornamentale și a 
produselor din floricultură 

întreaga filieră de produs, conform prevederilor art. 
16 din Legea nr. 312/2003 privind producerea şi 
valorificarea legumelor de câmp, ale art. 16 din 
Legea nr. 469/2003 privind producerea şi 
valorificarea legumelor, florilor şi plantelor 
ornamentale de seră şi ale art. 28 din Legea 
pomiculturii nr. 348/2003.  
Controlul de conformitate cu standardele de 
comercializare pentru legumele şi fructele proaspete 
se face conform prevederilor Ordinului ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 
592/2006 privind modul de efectuare a controlului de 
conformitate cu standardele de comercializare la 
legumele şi fructele proaspete. 

 
 

Nr. 
crt. 

Domeniu: Transporturi 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

7.  Serviciul public de transport 
naval 

Standard de cost: Ordinul 1174/2015 privind aprobarea 
tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice 

desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură 

cu acestea de către Autoritatea Navală Română; 

ANEXA Nr. 1: LISTA standardelor de cost pentru obiective 
de investiţii din domeniul infrastructurii de transport din 

H.G. nr. 1394/2010; 

Indicatori de cost: heu maritim la 13,50 m  -
IndicativulSCOST-8/MTI; cheu fluvial pereat - Indicativul 
SCOST-9/MTI; Punct de trecere a Dunării cu bacul - 
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Nr. 
crt. 

Domeniu: Transporturi 

Serviciu public 
Act normativ de reglementare a standardului de 
cost/calitate sau a indicatorului de cost/calitate 

SCOST-10/MTI; 

Standard de calitate: ORDIN nr. 739 din 23 august 2016 
privind echiparea cu sistem de identificare automată (AIS 
interior) a navelor de navigaţie interioară care navighează 

pe căile navigabile interioare din România; ORDIN nr. 1252 

din 13 august 2014 pentru aprobarea criteriilor minime de 
pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim 

român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a 

certificatelor de capacitate 

8.  Serviciul public de transport 
feroviar 

Standard de cost: Hotărârea 1394/2010 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru obiective de investiţii 

finanţate din fonduri publice din domeniul infrastructurii 
de transport; Hotărârea 961/2009 privind aprobarea 

Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor minime de 
calitate şi a standardelor minime de cost pentru serviciile 

publice descentralizate; Hotărârea 363/2010 privind 

aprobarea standardelor de cost pentru obiective de 
investiţii finanţate din fonduri publice; OG nr. 89 din 28 

august 2003 privind alocarea capacităţilor de 

infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii 

feroviare 

Standard de calitate: Legea nr. 55/2006 privind siguranţa 

feroviară; Ordin  nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a 

produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în 

activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi de 

reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului 

rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul 
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Pentru serviciile publice care nu au fost menționate în această secțiune nu au fost 
identificate standarde.  
 
 
5. Cazuri de vid legislativ sau de paralelism în reglementarea serviciilor 
publice. Recomandări de remediere 
 
În urma analizei legislației incidente în materia serviciilor publice, au fost identificate 
următoarele cazuri de vid legislativ sau de abateri de la normele de tehnică legislativă: 
 
Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

3.  Servicii 
comunitare 
de utilități 
publice 

Serviciul de 
transport public 
local de călători  

• Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind serviciile publice de transport feroviar 
și rutier de călători și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 
1107/70 ale Consiliului prevede în art. 3 
aspectele legate de contractele de servicii 
publice și normele generale, în art. 4 pe cele 
legate de conținutul obligatoriu al contractelor 
de servicii publice și al normelor generale, iar 
în art. 5 pe cele privind atribuirea de 
contracte de servicii pubilce. Deși dispozițiile 
Regulamentului sunt de directă aplicare în 
dreptul intern, anumite elemente necesită 
reglementare în vederea corelării cu legislația 
națională. Se poate considera că există vid 
legislativ în această privință. Se poate 
preconiza adoptarea de norme în materie într-
un orizont de timp scurt, având în vedere 
faptul că lansarea de apeluri de proiecte în 
două axe prioritare din cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020 depinde de 
existența acestor norme. 

• Dispozițiile art. 23 din Legea serviciilor de 
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Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

transport public local nr. 92/2007, cu 
modificările și completările ulterioare, privind 
gestiunea directă nu sunt corelate cu 
prevederile art. 28 din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006. 
Se recomandă revizuirea dispozițiilor legii 
speciale. 

4.  Servicii 
comunitare 
de utilități 
publice 

Serviciul public 
de salubrizare a 
localităților 

• La momentul realizării analizei legislative, 
există necorelări între prevederile art. 14 alin. 
(3) din Legea nr. 101/2006 privind 
salubrizarea localităților, referitoare la 
procedura de atribuire a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului (având în 
vedere abrogarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului 34/2006), cu prevederile Legii-
cadru nr. 51/2006, astfel cum a fost 
modificată prin Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 58/2016. 

5.  Servicii 
comunitare 
de utilități 
publice 

Serviciul public 
de alimentare 
cu energie 
termică în 
sistem 
centralizat 

• Sintagma „aparținând...ori asociației de 
dezvoltare intercomunitară” din art. 2 alin. (2) 
din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de 
alimentare cu energie termică, cu privire la 
sistemul public de alimentare cu energie 
termică în sistem centralizat, este în 
contradicție cu prevederile pct. III 4. din 
Anexa la Legea nr.  213/1998 privind bunurile 
proprietate publică și ale Hotărârii Guvernului 
nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale 
asociațiilor de dezvoltare comunitară cu 
obiect de activitate serviciile de utilități 
publice. Este necesară revizuirea prevederilor 
menționate din Legea nr. 325/2006; 

• Prevederile art. 13 - 17 din Legea nr. 325/2006 
nu sunt corelate cu dispozițiile art. 38 alin. (1) 
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Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

lit. b) din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr. 51/2006, care 
menționează A.N.R.E. ca unică autoritate de 
reglementare pentru serviciul public de 
alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat. 

6.  Servicii 
comunitare 
de utilități 
publice 

Serviciul de 
iluminat public 

• Prevederile art. 20 din Legea nr. 230/2006 a 
serviciului de iluminat public, cu modificările 
și completările ulterioare, privind gestiunea 
delegată în cazul societăților comerciale cu 
capital public nu sunt corelate cu cele ale 
Legii-cadru nr. 51/2006. Se recomandă 
corelarea prevederilor legii speciale în 
materie; 

• Dispozițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 
230/2006 nu sunt corelate cu prevederile art. 
8 din legea-cadru în ceea ce privește 
competențele de coordonare, monitorizare și 
control; 

• Este necesară revizuirea art. 3 lit. a) din Legea 
nr. 230/2006, care menționează ca autoritate 
de reglementare și ANRE. 

 
  
Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

1.  Ordine 
publică 

Serviciul public 
de prevenire și 
combatere a 
traficului și 
consumului 
ilicit de droguri 
și de asistență 
integrată a 

• Standarde de calitate în materie sunt 
reglementate atât de Ordinul 
MSP/MMFES/MIRA nr. 1389/2008, cât și de 
Ordinul MMFPSPV nr. 2126/2014. Art. 2 lit. k) 
din Ordinul nr. 1389/2008 menționează ca și 
criteriu de autorizare a unui centru de 
furnizare de servicii pentru consumatorii de 
droguri (autorizare realizată de către Agenția 
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Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

consumatorilor Națională Antidrog) acreditarea solicitantului 
ca furnizor de servicii sociale, conform legii. 
Se recomandă în acest context corelarea 
reglementării standardelor de calitate, dată 
fiind încadrarea serviciilor acordate categoriei 
de beneficiari „persoane cu diferite 
adicții...consum de droguri”, atât în categoria 
serviciilor pentru consumatorii de droguri (ale 
căror standarde minime obligatorii sunt 
reglementate de Ordinul nr. 1389/2008), cât și 
în categoria serviciilor sociale (Anexa nr. 10 la 
Ordinul MMFPSPV nr. 2126/2014, care 
reglementează standardele minime de calitate 
pentru servicii sociale acordate în sistem 
integrat cu alte servicii de interes general, 
destinate persoanelor adulte). 

2.  Ordine 
publică 

Serviciul public 
de apărare a 
ordinii şi liniştii 
publice, a 
drepturilor şi 
libertăţilor 
fundamentale 
ale cetăţenilor, 
a proprietăţii 
publice şi 
private, de 
prevenire şi 
descoperire a 
infracţiunilor şi 
a altor încălcări 

• La nivelul unităţilor teritoriale ale 
Jandarmeriei funcţionează structuri 
specializate de prevenire şi combatere a 
faptelor antisociale, în care îşi desfăşoară 
activitatea cadre cu experienţă, însă aceştia 
nu au competență și nu îndeplineasc atribuţii 
de poliţie judiciară.   
Modificarea Legii nr. 364/2004347, coroborată 
cu propunerile de modificare și completare a 
Legii nr. 550/2004, creându-se astfel cadrul 
legal pentru acordarea atribuţiilor de poliţie 
judiciară unor categorii de personal din cadrul 
Jandarmeriei Române, pentru infracţiunile 
constatate pe timpul executării misiunilor 
specifice. 

                                            
 

347 Privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare, cu modificările și completările ulterioare. 
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Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

ale legilor în 
vigoare, de 
protecţie a 
instituţiilor 
fundamentale 
ale statului şi 
de combatere  
a actelor de 
terorism, 
prestat de 
Jandarmeria 
Română. 

• Jandarmeria Română este principala autoritate 
publică care prin personal specializat execută 
misiuni de pază a obiectivelor, bunurilor și 
valorilor. Cu toate că jandarmeria 
subordonează în anumite situații societățile 
private de pază, nu are competență în 
avizarea și controlul societăților private de 
pază, supraveghere și gardă de corp. 
Modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor. 

• În conformitate cu prevederile legii 550/2004, 
Jandarmeria Română are competențe pe linia 
combaterii terorismului, prevederi care nu se 
regăsesc în totalitate în cuprinsul legii 
535/2004 privind prevenirea și combaterea 
terorismului. 
Modificarea Legii nr. 535/2004, în sensul 
dobândirii unor competențe noi pe linia 
intervenției contrateroriste și combaterea 
fenomenului terorist. 

 
 
Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

1.  Sănătate 
publică 

Serviciul public 
de control în 
sănătatea 
publică 

• Lista unităţii activităţii de control în sănătatea 
publică datorată existenţei mai multor stucturi 
în diferite tipuri de instituţii: inspecţia 
sanitară de stat din cadrul Ministerului 
Sănătăţii şi structuri de inspecţie sanitară ale 
ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară 
proprie. 

• Recomandare: Acordarea de competenţe unei 
singure structuri pentru coordonarea întregii 
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activităţi de control în sănătatea publică.  
• Necorelarea legislativă a activităţii de 

inspecţie sanitară de stat  cu cea de avizare, 
autorizare şi notificare a activităţilor şi 
produselor cu impact asupra sănătăţii 
populaţiei în vederea creării unui sistem de 
evaluare a riscurilor, deşi amble sunt tratate 
în acelaşi capitol al a Legii nr. 95/2006. 

• Recomandare: Comasarea stucturilor de 
control cu cele de avizare. 

• Lipsa unui standard de calitate unitar la nivel 
naţional aplicabil tuturor structurilor de 
control în sănătatea publică.  

• Recomandare: elaborarea unui act normativ 
privind standardele de calitate a controlului în 
sănătatea publică (care să ţină cont inclusiv de 
rezultate activităţii de control şi de deciziile 
definitive ale instanţelor de judecată privind 
activitatea de control). 

• Menţionarea lacunară a inspecţiei sanitare în  
Strategia naţională de sănătate 2014-2020 şi a 
Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 
pentru implementarea Strategiei naţionale.  

• Recomandare: elaborarea şi adoptarea 
strategiei de consolidare a capacităţii reţelei 
laboratoarelor implicate în controlul de stat şi 
acreditarea acestora (acestă strategie este 
menţionată în Strategia naţională de sănătate 
2014-2020).  

• Prevederile Ordinului MS nr. 824/2006 nu mai 
corespund, din punct de vedere al funcțiilor 
enunțate pentru personalul Inspecției Sanitare 
de Stat, cu modul de organizare actual al 
Inspecției Sanitare de Stat din cadrul 
Ministerului Sănătății, care funcționează ca 
serviciu,  conform HG 144/2010 și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare 
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al Ministerului Sănătății. 
2.  Sănătate 

publică 
Serviciul public 
de asistenţă 
medicală 
primară 

• Aprobarea pentru perioade scurte de timp 
(unul sau doi ani) a pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate. 

• Contractul-cadru impune multiple obligaţii, 
termene scurte şi proceduri ceea ce conduce 
la  încărcarea birocratică a personalului 
medical. 

• Recomandare: Adoptarea Strategiei de 
dezvoltare a asistenţei medicale primare care 
să includă inclusiv măsuri de simplificarea a 
cadrului normativ şi codificarea unor prevederi 
privind asistenţă medicală primară. 

3.  Sănătate 
publică 

Serviciul public 
de asistenţă 
medicală în 
unităţile 
sanitare cu 
paturi 

• Lipsa unor standarde şi criterii în legislaţie 
privind alocarea fondurilor de investiţii către 
spitale; 

• Organizarea unităţilor sanitare publice în 
reţele subordonate diverselor ministere sau 
instituţii publice, precum şi organizarea de 
către fiecare minister şi instituţie publică cu 
reţea sanitară a propriei direcţii de sănătate 
publică conduce la crearea de paralelisme, dar 
şi finanţare diferită şi reglementări diferite ale 
aceleiaşi situaţii. Incoerenţele apar chiar în 
modul în care legislaţia defineşte aceste 
sisteme paralele. Astfel, art. 12 din Legea nr. 
95/2006 stabilește că ministerele și instituțiile 
cu rețea sanitară proprie își pot organiza 
direcţii de sănătate publică în mod similar cu 
Ministerul Sănătăţii care are drept structuri 
deconcentrate direcţiile de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti. Într-un 
alt articol din lege aceste direcții ale 
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ministerelor similare cu direcţiile de sănătate 
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti 
sunt numite direcții medicale (art. 201, alin. 
8) sau autorități de sănătate publică (art. 
40). 

• Recomandare: asigurarea unităţii 
terminologice în toate actele normative care 
reglementează domeniul sănătăţii. 

• Lipsa unor prevederi legislative privind auditul 
medical (care să permită evaluarea necesităţii 
unui anumit serviciu medical); 

• Recomandare: modificarea legii nr. 95/2006 
pentru a statual rolul auditului medical, 
pentru a permite competiţia şi accesul 
nediscriminatoriu la functiile de conducere din 
spitale si pentru extinderea conflictul de 
interese pentru managerii de spitale. 

• Art. V pct. 1 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 48/2010, care modifică art. 3 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
162/2008 privind transferul ansamblului de 
atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare, prevede în mod 
eronat încheierea de contracte de către 
autoritățile administrației publice locale cu 
direcțiile de sănătate publică în vederea 
exercitării competenței prevăzute la art. 2 
alin. (1) lit. d) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 162/2008. Prevederile 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
48/2010 sunt în contradicție cu dispozițiile 
art. 20 alin. (4), art. 194, art. 195 din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, parte în contractele 
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încheiate fiind unitatea sanitară cu paturi și nu 
autoritatea administrației publice locale. Se 
recomandă revizuirea în sensul prevederilor 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

4.  Sănătate 
publică 

Serviciul public 
de asistenţă 
farmaceutică 

• În cadrul regulilor de bună practică 
farmaceutică (Ordinul MS 75/2010) nu sunt 
menţionate regulile aplicabile drogheriei.  

• Nu a fost emis ordinul Ministrului Sănătăţii 
prevăzut de art. 3, alin. 1 din Legea 266/2008 
(condiţiile privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea farmaciilor cu circuit închis se 
stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii). 
Normele de aplicare a legii nr. 266/2008 
(aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 
962/2009) prevăd, în schimb, reguli privind 
înfiinţarea farmaciilor cu circuit închis. Pentru 
rigoare, dacă se dorea reglementarea 
farmaciilor cu circuit închis prin normele de 
aplicare ale legii farmaciei, ar fi fost nevoie să 
se specifice în lege că organizarea şi 
funcţionarea farmaciilor cu circuit închis se 
stabilesc prin norme. Art. 8, alin (2) din Legea 
266/2008 stabileşte că înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea, precum şi 
preschimbarea autorizaţiilor de funcţionare 
ale farmaciilor comunitare şi ale drogheriilor 
se stabilesc prin norme de aplicare a 
prezentei legi, aprobate prin ordin al 
ministrului sănătăţii şi denumite în continuare 
norme. 

5.  Sănătate 
publică 

Serviciul public 
de control în 
domeniul 
dispozitivelor 
medicale 

• Termenul de „dispozitiv medical” este definit 
de cel puţin 4 ori în  legislaţie, fără ca aceste 
definiţii să fie coordonate între ele. Astfel, în 
Legea nr. 95/2006 defineşte termenul 
„dispozitiv medical” la art. 221, alin. (1), lit. 
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i), dar şi printr-o normă de trimitere către 
alte trei acte normative la art. 903, lit. j). 
Tremenul „dispozitiv medical” este definit în 
următoarele moduri: 

 dispozitiv medical - orice instrument, 
aparat, echipament, material sau alt 
articol, utilizat singur sau în combinaţie, 
inclusiv software-ul necesar funcţionării 
corespunzătoare a acestuia, destinat de 
producător să fie folosit pentru om, în scop 
de [...] – art. 2, pct. 1 din H.G. nr. 
798/2003. 

 dispozitiv medical - orice instrument, 
aparat, echipament, software, material sau 
alt articol, utilizate separat sau în 
combinaţie, inclusiv software-ul destinat 
de către producătorul acestuia a fi utilizat 
în mod specific pentru diagnosticare şi/sau 
în scop terapeutic şi necesar funcţionării 
corespunzătoare a dispozitivului medical, 
destinat de către producător a fi folosit 
pentru om în scop de [...] – art. 2, alin. (1), 
pct. 1 din HG nr. 54/2009. 

 dispozitiv medical-orice instrument, 
aparat, echipament, software, material ori 
alt articol, utilizate separat sau în 
combinaţie, împreună cu orice accesorii, 
inclusiv software-ul destinat de către 
producătorul acestuia a fi utilizat în mod 
specific pentru diagnosticare şi/sau în scop 
terapeutic şi necesar funcţionării 
corespunzătoare a dispozitivului medical, 
destinat de către producător să fie folosit 
pentru om în scop de [...] - art. 2 alin. (1) 
din HG nr. 55/2009. 

 dispozitivele medicale - sunt utilizate 
pentru corectarea văzului, auzului, pentru 
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protezarea membrelor, respectiv proteze, 
orteze, dispozitive de mers, necesare în 
scopul recuperării unor deficienţe organice 
sau fiziologice, precum şi alte tipuri de 
dispozitive prevăzute în contractul-cadru şi 
normele de aplicare ale acestuia - art. 221, 
alin. (1), lit. i) din Legea nr.95/2006; 

6.  Sănătate 
publică 

Serviciul public 
în domeniul 
prelevării şi 
transplantului 
de organe, 
ţesuturi şi 
celule 

• Legea 95/2006 şi nici Ordinul 1.527/2014 nu 
stabilesc criteriile de alocare a organelor, 
ţesuturilor şi celulelor de origine umană, ci 
stabilesc în sarcina Agenţiei Naţionale de 
Transplant să stabilească regulile de alocare 
printr-o procedură operaţională (art. 3 din 
OMS 1.527/2014) ceea ce conduce la lipsa 
criteriilor transparente şi previzibile pentru 
transplant.  

7.  Sănătate 
publică 

Serviciul public 
de gestionare a 
asigurărilor 
sociale de 
sănătate 

• Implementarea legislaţiei se face printr-un 
număr foarte mare de ordine ale Ministrului 
Sănătăţii şi ale preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate. 

8.  Sănătate 
publică 

Serviciul public 
de gestionare a 
Programelor 
Naţionale de 
Sănătate 

• Utilizarea bunurilor achiziţionate în cadrul 
programelor naţionale de sănătate nu este 
suficient de clar delimitată în normele 
tehnice; 

• Finanţarea programelor naţionale nu este 
predictibilă, în actele normative ce 
reglementează aceste programe fiind folosită 
sintagma „în limita fondurilor aprobate”. 
Conform art. 58, alin. 2) din Legea nr. 
95/2006, sumele alocate programelor 
naţionale de sănătate multianuale sunt 
aprobate anual prin legea bugetului de stat. 

9.  Sănătate 
publică 

Serviciul public 
de autorizare a 
funcționării 
serviciilor din 

• Ordinul MS nr. 544 din 6 mai 2004 privind 
aprobarea Normelor metodologice de 
evaluare pentru acreditarea cabinetelor 
medicale”, nu mai poate fi utilizat, datorită 
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domeniul 
sanitar şi de 
eliberare a 
certificatul de 
înregistrare în 
Registrul unic al 
cabinetelor 
medicale 

modificărilor legislative, și anume: Ordinul MS 
nr. 771/29.06.2016 și Ordinul Președintelui 
CNAS nr. 378/23.06.2016 privind aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a comisiilor constituite în baza 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
161/2016 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei 
medicale, a medicamentelor și a 
dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului 
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 
2016-2017 

• Recomandare: Stabilirea unor măsuri 
legislative de colaborare şi sprijin între 
Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de 
sănătate publică, şi cabinele medicale de 
medicină sportivă.  

 
 
 
Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

1.  Asistență 
socială 

Serviciul public 
de protecție și 
promovare a 
drepturilor 
persoanelor cu 
dizabilități 

• Standarde minime de calitate pentru serviciile 
sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu 
dizabilități sunt prevăzute atât de Ordinul 
MMSSF-ANPH nr. 175/2006, cât și de Anexa 4 la  
Ordinul MMFPSPV nr. 67/2015. Acesta din urmă 
abrogă expres doar Ordinul ANPD nr. 
559/2008, care conținea standarde specifice 
de calitate pentru centrele rezidențiale 
centrele de zi și locuințele protejate pentru 
persoanele adulte cu handicap. Se recomandă 
respectarea normelor de tehnică legislativă 
privind asanarea legislației.  

2.  Asistență 
socială 

Servicii sociale 
pentru 

• Strategia naţională de reintegrare socială a 
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Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

persoanele 
private de 
libertate 

persoanelor private de libertate, 2015-2019 
menționează necesitatea completării cadrului 
normativ existent cu măsuri adresate 
beneficiarilor în perioada post-detenție. În 
acest context, se menționează centrul de 
incluziune socială definit ca centru rezidenţial, 
care asigură persoanelor care au executat o 
pedeapsă/măsură privativă de libertate, 
condiţii de locuit şi de gospodărit, pe o 
perioadă determinată, în sistem integrat, cu 
acordarea unor servicii de informare, 
consiliere şi reinserţie socială, în concordanţă 
cu nevoile individuale identificate. Acest tip 
de unitate nu este menționat în Nomenclatorul 
serviciilor sociale. Astfel, strategia indică un 
caz de vid legislativ în ceea ce privește cadrul 
de funcţionare şi administrare a centrelor de 
incluziune socială. Totodată, Strategia 
menționează absența unui cadru normativ 
corespunzător privind un sistem 
interinstituţional de asistenţă post-detenţie și 
propune promovarea unui act legislativ, care 
să reglementeze interinstituţional condiţiile şi 
oportunităţile de reintegrare socială ale 
persoanelor private de libertate. În același 
timp, Strategia menționează necesitatea 
elaborării standardelor minimale specifice 
înființării, funcționării și administrării 
centrelor de incluziune socială. 

 
Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciul public Disfuncționalități și recomandări de remediere 

1.  Învățământ Educație 
timpurie  

• Existența mai multor acte normative având 
obiect de reglementare aproximativ comun, 
respectiv  standarde de referință, indicatori de 
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Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciul public Disfuncționalități și recomandări de remediere 

performanță, cerințe minimale: HG 21/2007; 
HG 1534/2008; Ordin MECTS nr. 4688/2012. 
Pentru remedierea acestei situații se 
recomandă revizuirea și actualizarea cadrului 
normativ aferent. 

• Ordin MECTS nr. 4688/2012 nu se regăsește în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
încălcând dispozițiile legii nr. 24/2000. 

2.  Învățământ Învățământ 
primar 

• Existența mai multor acte normative având 
obiect de reglementare aproximativ comun, 
respectiv  standarde de referință, indicatori de 
performanță, cerințe minimale: HG 21/2007; 
HG 1534/2008; Ordin MECTS nr. 4688/2012. 
Pentru remedierea acestei situații se 
recomandă revizuirea și actualizarea cadrului 
normativ aferent. 

• Ordin MECTS nr. 4688/2012 nu se regăsește în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
încălcând dispozițiile legii nr. 24/2000. 

3.  Învățământ Învățământ 
secundar 

• Existența mai multor acte normative având 
obiect de reglementare aproximativ comun, 
respectiv  standarde de referință, indicatori de 
performanță, cerințe minimale: HG 21/2007; 
HG 1534/2008; Ordin MECTS nr. 4688/2012. 
Pentru remedierea acestei situații se 
recomandă revizuirea și actualizarea cadrului 
normativ aferent. 

• Ordin MECTS nr. 4688/2012 nu se regăsește în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
încălcând dispozițiile legii nr. 24/2000. 

4.  Învățământ Învățământ 
special și 
special integrat 

• Existența mai multor acte normative având 
obiect de reglementare aproximativ comun, 
respectiv  standarde de referință, indicatori de 
performanță, cerințe minimale: HG 21/2007; 
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Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciul public Disfuncționalități și recomandări de remediere 

HG 1534/2008; Ordin MECTS nr. 4688/2012. 
Pentru remedierea acestei situații se 
recomandă revizuirea și actualizarea cadrului 
normativ aferent. 

• Ordin MECTS nr. 4688/2012 nu se regăsește în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
încălcând dispozițiile legii nr. 24/2000. 

5.  Învățământ Învățământ 
preuniversitar 
confesional 

• Existența mai multor acte normative având 
obiect de reglementare aproximativ comun, 
respectiv  standarde de referință, indicatori de 
performanță, cerințe minimale: HG 21/2007; 
HG 1534/2008; Ordin MECTS nr. 4688/2012. 
Pentru remedierea acestei situații se 
recomandă revizuirea și actualizarea cadrului 
normativ aferent. 

• Ordin MECTS nr. 4688/2012 nu se regăsește în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
încălcând dispozițiile legii nr. 24/2000. 

6.  Învățământ Învățământ de 
tip A doua șansă 

• Existența mai multor acte normative având 
obiect de reglementare aproximativ comun, 
respectiv  standarde de referință, indicatori de 
performanță, cerințe minimale: HG 21/2007; 
HG 1534/2008; Ordin MECTS nr. 4688/2012. 
Pentru remedierea acestei situații se 
recomandă revizuirea și actualizarea cadrului 
normativ aferent. 

• Ordin MECTS nr. 4688/2012 nu se regăsește în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
încălcând dispozițiile legii nr. 24/2000. 

 
Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

1.  Protecția 
mediului 

Serviciul public 
de protecţie a 

• nu există un cadru organizatoric cu 
responsabilităţi clare privind managementul 
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crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

solului, 
subsolului şi a 
ecosistemelor 
terestre 
 

situri-lor contaminate  
• legislația națională actuală nu este clară în 

privintă metodologiei de identificare și 
remediere a siturilor contaminate;  

• nu există ghiduri în domeniu, care să ajute la 
uniformizarea aplicării și interpretării 
legislatiei specifice;  

• nu există cadru instituţional şi personal 
calificat  

• nu există înregistrări cadastrale complete.  
• slabă comunicare între autorităţi, atât la nivel 

central şi cât şi local  
• dificultăţi în colectarea de date;  
• date şi informaţii incomplete privind zonele 

contaminate  
• lipsa legislației referitoare la valorificarea 

terenurilor decontaminate;  
• lipsa unei proceduri de stabilire a 

responsabilităţii şi atribuţiile părţilor pentru 
investigarea şi decontaminarea mediului 
geologic, prin aplicarea principiului "poluatorul 
plăteşte" pentru terenurile industriale 
potenţial contaminate  

• lipsa unui mecanism de finanţare a lucrărilor 
de reabilitare şi de decontaminare a mediului 
din zonele afectate de contaminare 

• lipsa unor mecanisme de încurajare prin 
stimulente fiscale a acelor operatori 
/dezvoltatori care doresc a remedia zonele în 
care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au 
fost afectate de contaminare  

• lipsa unei planificări teritoriale privind 
utilizarea durabilă a terenurilor ce au făcut 
obiectul unor dezvoltări industriale anterioare  
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• nu exista o metodologie de estimare a 
costurilor şi a beneficiilor ecologizării  

• legislaţia existentă (Hotărârea Guvernului 
1403/2007 şi Hotărârea Guvernului nr.  
1408/2007 privind modalităţile de investigare 
şi evaluare a poluării solului şi subsolului) nu 
este întocmită cu respectarea principiului 
proporţionalităţii şi a sustenabilităţii 
economico-financiare în ceea ce priveşte 
costurile de investigare şi de remediere  

• lipsa de transparenţă în deciziile luate privind 
proiectele de reabilitare. 

2.  Protecția 
mediului 

Serviciul public 
de conservare a 
habitatelor 
naturale, a 
florei şi faunei 
sălbatice  

• Furnizarea serviciului este reglementată de 
Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

• În art. 3 alin (2) din lege se preevede că 
structura organizatorică, atribuţiile şi 
competenţele Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului, apelor şi 
pădurilor, în termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a legi. 

• Hotărârea Guvernului nr. 997/2016 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Arii Naturale Protejate şi privind 
modificarea şi completarea anexei nr. 12 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului 
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Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

1.  Tineret Serviciul public 
de organizare 
de tabere 
pentru elevi, 
tineri și 
studenți 

• Organizarea taberelor în cadrul centrelor de 
agrement care au fost transferate din 
domeniul public al statului în domeniul public 
al unităților administrativ-teritoriale prin 
hotărâri de Guvern nu este în prezent 
reglementată în mod specific, existând doar 
mențiunea în hotărârile de Guvern privind 
obligația unității administrativ-teritoriale de a 
menține destinația pentru desfășurarea 
activităților de turism pentru tineret și pentru 
organizarea de tabere școlare. Se poate 
preconiza dezvoltarea unui cadru normativ în 
concordanță cu politicile publice ce vor fi 
adoptate cu privire la administrarea centrelor 
de agrement și la administrarea serviciilor 
pentru tineri de către Ministerul Tineretului și 
Sportului și alte structuri publice sau private 
sub monitorizarea ministerului.  

 
 
Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

1.  Cultură Serviciul public 
de protejare a 
patrimoniului 
cultural 
imaterial 

• Ordinul Ministrului Culturii nr. 
2193/22.03.2016 - Regulament de organizare şi 
funcţionare a Unităţii de Management a 
Proiectului nu este publicat în Monitorul 
Oficial al României. 

2.  Cultură Serviciul public 
de protejare a 
monumentelor 
istorice 

• În contextul dezvoltării de aplicații de 
finanțare în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, 
Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, 
protejarea, promovarea și dezvoltarea 
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crt. 
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patrimoniului natural și cultural a fost 
resimțită nevoia unei reglementări de 
standarde de cost în materie. Ghidul 
Solicitantului - Condiții specifice de accesare a 
fondurilor pentru apelul de proiecte 
POR/2016/5/5.1/1 menționează că pentru 
echipamentele și/sau lucrările pentru care nu 
există standard de cost se vor prezenta 
documente justificative care au stat la baza 
stabilirii costului aferent - minim trei oferte de 
preț echipamente, liste de cantități și prețuri 
unitare provenite din surse verificabile și 
obiective. Procesul de fundamentare a 
rezonabilității costurilor este în aceste condiții 
anevoios pentru proiectant. Se recomandă 
elaborarea unor standarde de cost în domeniu.  

• În cuprinsul art. 26 alin. (4) din Legea nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare se face trimitere la 
pct. 18 al alin. (1) din același articol, deși 
acesta a fost abrogat de pct. 3 al art. II din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
43/2010. 

3.  Cultură Serviciul public 
de gestionare a 
cinematografiei 

• Din cauza emiterii de ordonanţe de urgenţă 
declarate neconstituţionale sau respinse în 
Parlament s-a creat o situaţie juridică incertă 
a cinematorgrafelor. Astfel, de la intrarea în 
vigoare a Legii nr. 303/2008 şi până la apariția 
O.U.G. nr. 47/2011, RADEF a predat către 
autoritățile administrației publice locale un 
număr de 107 cinematografe. Cu toate 
acestea, în 103 cazuri autorităţile 
administraţiei publice locale nu şi-au exercitat 
competenţele. 
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• Recomandare: adoptarea unui act normativ  
care sa clarifice regimul juridic și 
competenţele de administrare a sălilor şi 
grădinilor de spectacol cinematografic, 
precum şi a terenurilor aferente, luând în 
considerare atât  intervențiile legislative 
anterioare si efectele juridice ale acestora, 
precum și jurisprudența specifică.  

 
 
Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

1.  Energie Toate serviciile 
publice din 
cadrul 
domeniului 

• Există o necorelare între prevederile art. 3 
pct. 36 și art. 100 pct. 58^1 din Legea energiei 
electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, care indică ca minister de resort 
Ministerul Energieim Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii și Mediului de Afaceri (la data 
realizării analizei Ministerul Economiei) și 
dispozițiile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 
980/2015 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Energiei. Luând în considerare 
prevederile art. 6, respectiv art. 101 și art. 
102 din Legea nr. 123/2012 privind atribuțiile 
ministerului de resort, coroborate cu 
atribuțiile în materie ale Ministerului Energiei, 
rezultă că acesta este minister de resort. Se 
recomandă revizuirea dispozițiilor art. 3 pct. 
36 și art. 100 pct. 58^1, în concordanță cu 
aranajmentele instituționale în vigoare. 

 
 
Nr. Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 
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crt. 
1.  Sport Serviciul public 

de gestionare a 
bazelor sportive 

• ORDIN  ANST  nr. 223/22.02.2012 - Privind  
aprobarea Normelor Metodologice privind 
înscrierea bazelor sportive in Registrul 
Bazelor Sportive Omologate nu este publicat 
în Monitorul Oficial. Acesta trebuie înlocuit 
de un ordin al Ministrului Tineretului şi 
Sportului. Conform art. 4 din Ordin, registrul 
bazelor sportive este public. Cu toate acestea 
accesul la registru se face contra cost, 
neexistand obligativitatea legală a generării 
de date publice în format deschis. 

• Recomandare: actualizarea, inclusiv 
adoptarea unor măsuri de transparentizare a 
registrului bazelor sportive, şi publicarea 
actului normativ în Monitorul Oficial al 
României pentru a intra în vigoare.  

• Recomandare: Actualizarea bunurilor din 
domeniul public al statului aflate în 
patrimoniul Ministerului Tineretului şi 
Sportului sau al instituţiilor publice aflate în 
subordinea sa - anexa 30  a Hotărârii 
1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului. 

• Recomandare: reglementarea parteneriatului 
public-privat în sport. 

2.  Sport Serviciul public 
de organizare și 
dezvoltare a 
educației fizice 
și sportului 

• In cadrul Legii nr. 69/2000 sunt menţinute 
denumiri ale unor instituţii desfiinţate, 
precum Agenţia Naţională pentru Sport. 
Agenţia Naţională pentru Sport a fost 
înfiinţată prin HG nr. 759/2003, ca organ de 
specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului şi în coordonarea 
directă a primului-ministru, ca înlocuitor al 
Ministerului Tineretului şi Sportului care se 
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desfiinţa.  Agenţia Naţională pentru Sport a 
fost desfiinţată ân 2008 prin HG nr. 
1721/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului.  
Ministerul Tineretului si Sportului a fost 
desfiinţat prin HG nr. 81/2010 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportulu 
i, prin care a fost înfiinţată Autoritatea 
Naţională pentru Sport şi Tineret, ca organ de 
specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, ce 
funcţionează în subordinea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
(HG nr. 141/2010 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Sport şi Tineret).  
Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret 
a fost desfiinţată prin HG nr. 11/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului. 

• Recomandare: Consolidarea şi republicarea 
actelor normative şo adoptarea prin Ordin de 
ministru a Strategiei a Sportului Şcolar şi 
Universitar pentru perioada 2016-2032. 

• Recomandare: Modificarea  art.  67  din  
Legea  nr. 69/2000 Educatie  Fizice  şi  a  
Sportului pentru a permite creşterea 
finanţării sistemului pentru educaţie fizică şi 
sport prin legea bugetului de stat. 

3.  Sport Serviciul public 
de reprezentare 
a țării la 
Jocurile 
Olimpice 

• În HG 144/2007 sunt stabilite plafoanele 
maximale ale premiilor sportivilor cu 
performanţe, în funcţie de alocările 
bugetare.  

• Recomandare: includerea principiului 
drepturilor egale la premiere pentru 
performanţe egale sau echivalente în cadrul 
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aceleaşi competiţii sportive.  
• Reglementarea posibilităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale de a acord 
premii pentru performanţe deosebite şi 
sportivilor din alte cluburi decât cele cu 
specific sportiv din subordinea lor, cu avizul 
MTS (art. 181 din Legea nr. 69/2000). 

4.  Sport Serviciul public 
de evidență și 
control a 
structurilor 
sportive 

• Conform art. 6 din Regulamentului de punere 
în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr. 69/2000 aprobat prin HG 
884/2001, registrul sportiv este public. Cu 
toate acestea accesul la registru se face 
contra cost, neexistand obligativitatea legală 
a generării de date publice în format deschis. 

• Recomandare: adoptarea unor măsuri de 
transparentizare a registrului sportiv 

 
Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

1.  Agricultură Serviciul public 
de clasificare a 
fermelor şi 
exploataţiilor 
agricole 
 

• Cadrul legal al furnizării serviciului public de 
clasificare a fermelor și exploatațiilor 
agricole este reglementat prin Legea nr. 
37/2015 privind clasificarea fermelor şi 
exploataţiilor agricole.Responsabil de 
furnizarea serviciului este Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)  

• Deși în lege se prevede că Normele 
metodologice pentru aplicarea Legii 37/2015 
trebuiesc aprobate în 30 de zile de la intrarea 
în vigoare a Legii (art.5), până la această dată 
acestea nu au fost aprobate de Guvern prin 
Hotărâre.Astfel, până la intrarea în vigoare a 
normelor legea nu poate fi aplicată. 
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Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

1.  Administrarea 
domeniului 
public și 
privat de 
interes local 

Serviciul de 
administrare a 
domeniului 
public și privat 
de interes local 

• Se recomandă abrogarea art. 3 alin. (1) lit. n) 
din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea și funcționarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public și privat 
de interes local, referitoare la înființarea, 
organizarea, exploatarea și întreținerea 
rețelelor de iluminat public stradal și a 
iluminatului public pentru punerea în valoare 
a edificiilor publice, a monumentelor 
arhitectonice și de artă, a spațiilor publice și 
peisagistice. Aceste activități sunt incluse în 
cadrul serviciului de iluminat public, 
reglementat de Legea nr. 230/2006 a 
serviciului de iluminat public. În același sens 
trebuie modificat art. 5 pct. 4 și revizuite 
prevederile Hotărârea Guvernului nr. 
955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-
cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat de interes local; 

• Se recomandă revizuirea art. 9 alin. (3) din 
Ordonanța Guvernului nr. 71/2002, în care se 
utilizează sintagma de „asociere 
intercomunală” și a art. 10 lit. b), în care 
apare sintagma de „gestiune indirectă”, 
precum și a secțiunii a 2-a - Asocierea 
intercomunală; 

• Este necesară revizuirea art. 18-20 din 
Hotărârea Guvernului nr. 955/2006 
referitoare la dezinsecție și deratizare, 
activități care sunt incluse in cadrul 
serviciului de salubrizare a localitătilor, prin 
art. 2 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităților; 
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Nr. 
crt. 

Domeniu Serviciu Disfuncționalități și recomandări de remediere 

• Este necesară analizarea prevederilor art. 24 
lit. j) și ale art. 26 lit. a) din Legea nr. 
195/2006, referitoare la competențe 
partajate între autoritățile administrației 
publice locale de la nivelul comunelor și 
respectiv județelor cu autoritățile 
administrației publice centrale în ceea ce 
privește administrarea infrastructurii de 
transport rutier. Art. 5 pct. 2 din Ordonanța 
Guvernului nr. 71/2002 reglementează 
activitățile serviciului de administrare a 
domeniului public și privat de interes local în 
domeniul administrării drumurilor și străzilor, 
care reprezintă infrastructură de transport 
rutier. 

 
 
6. Concluzii privind cadrul legislativ și instituțional de furnizare a 
serviciilor publice 
 
Analiza cadrului legal de reglementare a serviciilor publice relevă o abordare neuniformă 
a conceptului de serviciu public, noțiunea fiind utilizată fie în sensul formal, de structură 
care asigură satisfacerea unui interes public, fie în sensul funcțional, de activitate 
organizată sau autorizată de o autoritate a administrației publice în vederea satisfacerii 
unui interes public. Astfel cum rezultă din prevederile Hotărârii Guvernului nr. 196/2016 
pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului administrativ, serviciile 
publice urmează a face obiectul reglementării acestuia, avându-se în vedere definirea 
conceptului de serviciu public cu luarea în considerare a tradiției naționale, cât și a 
legislației Uniunii Europene și a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene.  
 
Totodată, înțelegerea coerentă și sistematică a normelor serviciilor publice este afectată 
de lipsa de claritate generată de utilizarea în legislația specifică a unor termeni 
omonimi. Un exemplu în acest sens este utilizarea termenului „comunitare” în sensul de 
„locale”, în sintagma „servicii comunitare de utilități publice”, și de „europene” în ceea 
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ce privește programele (serviciile) comunitare în domeniul educației și formării 
profesionale (precum Erasmus+). 348 
 
În unele dintre domeniile de servicii publice supuse analizei s-a remarcat fluiditatea 
ridicată a procesului normativ, slaba stabilitate a reglementărilor datorită deselor 
modificări, precum și lipsa consolidării prin republicare, toate acestea conducând la 
dificultăți în procesul de înțelegere și aplicare a actelor juridice în materie, cu influențe, 
inclusiv, asupra prezentei analize. Un exemplu este constituit de adoptarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, prin care se desființează Cancelaria Primului Ministru, atribuțiile acesteia 
fiind preluate de Secretariatul General al Guvernului. În acest context, toate organismele 
care anterior se aflau sub coordonarea Cancelariei Primului Ministru urmează să se 
raporteze la Secretariatul General. Prin același act normativ au fost deființate 
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare și Autoritatea Națională 
pentru Turism, autorități ale căror atribuții pentru asigurarea furnizării unor servicii 
publice au fost menționate în prezenta analiză.  
 
În cazul anumitor servicii publice, modificarea cadrului instituțional nu a fost urmată de 
revizuirea actelor normative afectate, în special în ceea ce a privit reglementările de 
nivel secundar. 
 
În cadrul analizei legislative s-au evidențiat anumite abateri de la normele de tehnică 
legislativă, precum preluarea integrală a unor prevederi legale în acte normative 
subsecvente. Aceasta a condus la creşterea nejustificată a mărimii actului normativ de 
punere în aplicare, cu încălcarea art. 16 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Ca urmare, în procesul de actualizare a actelor normative se 
recomandă eliminarea paralelismelor legislative, ordonarea logică a definiţiilor 
termenilor utilizaţi în reglementare, asigurarea unităţii terminologice şi clarificarea 
terminologică a noțiunilor de bază utilizate. De asemenea, au fost întâlnite situații de 
utilizare nejustificată a verbelor la timpul viitor în contradicţie cu art. 38 alin. (2) din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

                                            
 

348 Reglementările incidente în materie sunt Hotărârea Guvernului nr. 76/2005, Ordinul MENCS nr. 
6051/2016. 
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normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În redactarea actului 
normativ, de regulă, verbele se utilizează la timpul prezent, forma afirmativă, pentru a 
se accentua caracterul imperativ al dispoziţiei respective (de exemplu: va fi stabilită; va 
emite ordinul; va elabora, pe care le va supune Guvernului spre aprobare, va elabora, va 
efectua etc). 
 
În ceea ce privește domeniul învățământului, este necesară sincronizarea cadrului 
legislativ cu evoluția sistemului educațional și de elaborare a politicilor adecvate, 
precum și consolidarea cadrului legislativ prin revizuirea, actualizarea reglementărilor 
secundare și adaptarea la nevoile actuale.  
 
Astfel, Planul de acțiune pentru desegregare școlară și creșterea calității educaționale în 
unitățile de învățământ preuniversitar din România, aprobat prin Ordinul MENCS nr. 
6158/2016 (publicat în M. Of., P. I., nr. 11/ 5 ian. 2017), reprezintă documentul de 
politică publică care cuprinde obiectivele, măsurile strategice și calendarul activităților 
menite să prevină și să elimine orice formă de segregare școlară din sistemul de educație 
din România. 
 
Pentru implementarea acestui Plan este necesară încheierea de protocoale de colaborare 
între Ministerul Educației Naționale și alte ministere, organizații neguvernamentale, alți 
parteneri educaționali, precum și adoptarea de norme adecvate de legislație secundară. 
 
Cadrul normativ de reglementare a serviciului public de învățământ primar se impune a 
câștiga în coerență și claritate prin eliminarea paralelismelor relevate la pct. 5, 
asigurând astfel calitatea reglementării, premisă a bunei guvernări.  
 
De asemenea, este necesară respectarea cu strictețe a dispozițiilor art. 11 alin. (1) din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că „în 
vederea intrării lor în vigoare, legile şi celelalte acte normative adoptate de Parlament, 
hotărârile şi ordonanţele Guvernului, deciziile primului-ministru, actele normative ale 
autorităţilor administrative autonome, precum şi ordinele, instrucţiunile şi alte acte 
normative emise de conducătorii organelor administraţiei publice centrale de specialitate 
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.” În contradicție cu aceste prevederi, 
Ordinul MECTS nr. 4688/2012, privind aprobarea Ghidului general – Calitate în școala din 
România prin standarde și standarde de referință, a cerințelor minimale pentru 
serviciile educaționale, respectiv a standardelor specifice de calitate pentru 
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învățământul preuniversitar, nu se regăsește ca fiind publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, ceea ce înseamnă că ne aflăm în fața unui act inexistent, care nu 
poate produce consecințe juridice.   
 
Din analiza cadrului normativ în vigoare se constată existența mai multor acte normative 
având obiect de reglementare aproximativ comun, respectiv standarde de referință, 
indicatori de performanță, cerințe minimale: Hotărârea Guvernului nr. 21/2007, 
Hotărârea Guvernului nr. 1534/2008, Ordinul MECTS nr. 4688/2012. Pentru remedierea 
acestei situații, precum și pentru reorientarea activității de evaluare instituțională către 
promovarea bunăstării (ante)preșcolarului și îmbunătățirea continuă a rezultatelor 
învățării, în prezent Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a lansat în 
dezbatere publică proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea Standardelor (de 
autorizare de funcționare provizorie și de acreditare), a Standardelor de referință 
(standarde de calitate) și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea 
calității în învățământul preuniversitar.  
 
De asemenea, în legislația specifică învățământului se constată și existența: 

• Unor reglementări generale privind elemente de calitate a serviciilor de 
învățământ, fără a fi calificate standarde (de exemplu, Ordinul MENCS nr. 
6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ 
preuniversitar); 

• Unor standarde „indirecte” ale serviciului public prin referire la condițiile de 
calitate pe care trebuie să le îndeplinească cei care prestează serviciul (de 
exemplu Ordinul MENCS nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale 
necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul 
superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de 
conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, Ordinul MENCS nr. 4476/2016 
privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcția 
didactică de predare profesor din învățământul preuniversitar). 

 
Situațiile de vid legislativ existente în legătură cu lipsa unui cadru coerent al raporturilor 
dintre agențiile de evaluare a calității în învățământul superior, precum și a unor 
reglementări privind restabilirea legalității în cazul neîndeplinirii de către o universitate 
a condițiilor de calitate instituțională și academică, înlăturate la finele anului 2016 prin 
modificările aduse Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 
ulterioare și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 
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educaţiei, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să își găsească 
reglementarea și la nivelul legislației secundare pentru a putea fi puse în executare. 
 
Reglementarea unor noi servicii publice, cum ar fi învățământul profesional dual, 
începând cu anul 2017-2018, trebuie, de asemenea, urmată de metodologiile de aplicare 
corespunzătoare.  
 
Un alt domeniu de servicii publice aflat în plin proces de transformare este cel al 
serviciilor comunitare de utilități publice, cadrul de reglementare suferind modificări 
semnificative urmare a adoptării Legii nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările și 
completările ulterioare. Modificarea cu celeritate a legilor speciale, în conformitate cu 
prevederile legii-cadru în materie, pentru anumite servicii publice din acest domeniu 
este necesară și din perspectiva absorbției fondurilor nerambursabile disponibile în 
cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2014-2020 și a Programului Operațional 
Regional 2014-2020. 
 
În ceea ce privește standardele de cost sau de calitate, acestea au fost identificate 
pentru aproximativ jumătate dintre domeniile de servicii publice analizate. De menționat 
este faptul că strategiile sectoriale pentru anumite domenii de servicii publice prevăd fie 
adoptarea de standarde noi, acolo unde acestea nu există, fie actualizarea standardelor 
existente.  
 
Astfel cum prezenta analiză o demonstrează, cadrul legislativ și instituțional de furnizare 
a serviciilor publice, deși prezintă o complexitate deosebită, este orientat spre 
asigurarea în mod eficient și performant de servicii publice de calitate.  
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7. Anexa – Fișe ale serviciilor publice analizate 
 
Anexa 1. Fişa serviciului public 
 
Nr.crt. 
Domeniu 
Denumire serviciu public 
Baza legală 
Autoritatea publică/instituția publică responsabilă de furnizare 
Tip de competenţă 
Temei legal competenta 
Mod de furnizare 
Principalele atribuții ale responsabilului de furnizare 
Relații cu alte autorități / instituții publice 
Autoritatea de reglementare 
Autoritatea/ instituţia publica responsabilă de finanţare 
Sursa de finanţare (Buget de stat (BS);Buget local (BL); Tarife utilizatori (TU)/Mixt BS/BL 
(MBSBL)/Mixt BL/TU (MBLTU) 
Temei legal sursă de finanțare 
Standard de cost elaborat/actualizat cu privire la  furnizarea serviciului public (Da/Nu) 
Standard de calitate elaborat/actualizat cu privire la  furnizarea serviciului public 
(Da/Nu) 
Baza legală standard calitate 
Indicatori de calitate 
Indicatori de cost 
Baza legală indicatori cost 
Observații/Recomandări 
 


