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I. CONTEXT 

1.1 INTRODUCERE 

Titlul proiectului: Implica-te in politici publice pentru afaceri! 

Beneficiar: Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin-ADAF  

Scop: Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali pentru dezvoltarea de propuneri 

alternative la politici publice pentru afaceri, pentru facilitarea dezvoltarii antreprenoriatului 

prin implicarea activa a structurilor asociative la imbunatatirea proceselor decizionale orientate 

catre cetateni si mediul de afaceri. 

 Subactivitatea:  2.2 Elaborarea unui studiu „Bariere administrative pentru initierea si 

dezvoltarea afacerilor” 

Studiul „Bariere administrative pentru initierea si dezvoltarea afacerilor” are drept scop 

evaluarea procedurilor administrative actuale pentru afaceri in vederea simplificarii si reducerii 

birocratiei. Studiul se bazeaza pe evaluarea cadrului legislativ, institutional si metodologic 

pentru initierea si dezvoltarea afacerilor in vigoare pentru identificarea barierelor existente. O 

serie de intrebari se refera la probleme critice vizand accesul la informatii publice, transparenta 

administratiei publice, relatiile dintre antreprenori si administratie.  Studiul consta in efectuarea 

unui sondaj de opinie pe un esantion de 500 de respondenti, femei si barbati care doresc sa 

initieze o afacere, intreprinzatori (cu diferite nivele de educatie, din mediul rural si urban, din 

toate regiunile tarii), persoane apartinand grupurilor vulnerabile, minoritatilor etnice, persoane 

cu dizabilitati,  cu scopul de a identifica barierele administrative pentru initierea si dezvoltarea 

afacerilor, nevoile si asteptarile acestora de a avea proceduri administrative cat mai simple, 

eficiente, cu un consum de timp si costuri reduse. S-a solicitat respondentilor si propuneri de 

simplificare. Evaluarea s-a centrat pe 5 proceduri administrative, o parte dintre acestea 

mentionate ca fiind birocratice in clasamentul anual „Doing Business” elaborat de Banca 

Mondiala: 

 - demararea unei afaceri;  

- autorizarea activitatilor; 

- autorizatia de constructii; 

- controlul  intreprinderilor; 

- proceduri fiscale.  

Propunerile de simplificare formulate de respondenti au fost analizate, iar unele sunt relevante 

si realizabile pentru a fi abordate prin propuneri alternative la politici publice. Au fost 

identificate domeniile prioritare pentru propuneri de simplificare care prezinta cele mai multe 

deficiente si au impact semnificativ asupra dezvoltarii afacerilor, urmand ca acestea sa faca 

obiectul de studiu, dezbatere si propuneri alternative in activitatile urmatoare ale proiectului. 

Studiul va fi diseminat prin postare pe site si transmitere in format electronic catre partile 

interesate. 
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Resurse umane implicate la implementarea subactivitatii: Expert elaborare studiu/sondaj opinie 

si operator sondaj opinie. 

1.2 ETAPELE STUDIULUI 

1.2.1. Identificarea partilor interesate in vederea diseminarii chestionarului catre mediul de 

afaceri; in acest sens a fost alcatuita o baza de date cu reprezentantii mediului de afaceri din 

Romania (Camere de Comert, Patronate, Asociatii profesionale, ONG-uri. IMM-uri,etc.) care 

au fost informate cu privire la proiect si catre care au fost transmise materiale in vederea 

diseminarii catre membrii acestora. 

1.2.2. Conceperea chestionarului adaptat pentru mediul de afaceri; chestionarul a urmarit 3 

domenii de interes pentru mediul de afaceri: fiscalitate, munca si finantare. 

Fiscalitate: s-a urmarit identificarea problemelor cu care se confrunta mediul de afaceri privind 

fiscalitatea pe mai multe directii si anume: modificarile fiscale, povara fiscala, raportarea in 

domeniul fiscalitatii, colaborarea cu reprezentantii statului. 

Munca: s-a urmarit identificarea problemelor legate de forta de munca necesara, calificarile 

cerute pe piata fortei de munca, costurile cu forta de munca, relatia cu autoritatile (AJOFM, 

ITM). 

Finantare: s-a urmarit identificarea problemelor legate de sursele de finantare pentru mediul de 

afaceri, finantari nerambursabile, credite (linii de credit, credite, leasing), costurile cu 

finantarea, atat cea nerambursabila cat si cele rambursabile (credite). 

Pentru a identifica problemele, atat din punctul de vedere al mediului de afaceri, dar si prin 

prisma persoanelor care doresc sa initieze si sa dezvolte afaceri in Romania, au fost elaborate 

2 chestionare: 

- Chestionar privind evaluarea barierelor administrative pentru initierea si dezvoltarea 

afacerilor de catre persoane juridice (anexa 1); 

- Chestionar privind evaluarea barierelor administrative intalnite de persoane fizice (anexa 2); 

1.2.3. Definitivarea chestionarului in cadrul unor discutii cu membrii echipei de management 

a proiectului. 

1.2.4. Evaluarea cadrului legislativ si institutional pentru aspectele analizate 

1.2.5 Diseminarea si colectarea  chestionarelor in format tiparit prin operator de interviu; 

1.2.6 Completarea on-line a chestionarelor prin Google Form; 

1.2.7. Analiza si interpretarea datelor obtinute pe parcursul studiului. 

1.3 OBIECTIVELE STUDIULUI  

Prin elaborarea  studiului s-a urmarit identificarea si analizarea  obstacolelor  cu  care  se 

confruntă   agenţii  economici  din Romania în  initierea si dezvoltarea  afacerilor,  dar  şi  

oportunităţile  şi resursele  care  pot  fi fructificate.  S-au   analizat  acei factori care  au impact 

direct sau indirect asupra intereselor investitorilor, precum şi modalităţile de exploatare a 

oportunităţilor existente. 
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Obiective specifice ale studiului: 

• analiza percepţiei agenţilor economici cu privire la mediul economic şi a tendinţelor de 

evoluţie; 

• identificarea punctelor tari şi slabe ale mediului de afaceri şi a resurselor care pot 

contribui la dezvoltare economică a tarii; 

• identificarea  şi analiza constrângerilor,  obstacolelor  cu care se confruntă  firmele din 

Romania; 

• cuantificarea  nevoilor firmelor în ceea ce priveşte serviciile suport pentru dezvoltarea 

afacerilor; 

• identificarea măsurilor prin care autorităţile publice pot contribui la dezvoltarea  

mediului economic; 

Pentru  atingerea   obiectivului  general  al  studiului  şi  a obiectivelor specifice  a fost utilizat 

studiul de piaţă primar  cantitativ  – în vederea  culegerii de date  cantitative   cu privire la 

mediul afaceri şi climatul investiţional: 

Studiu primar cantitativ 1 

Tip studiu: primar cantitativ, chestionar; 

Universul cercetării:  

a)agenţi economici cu sediul în Romania. Respondenţi: administratori, directori generali, 

directori comerciali, directori economici.  

b) ONG-uri si parteneri sociali ca reprezentanti ai intereselor antreprenorilor. 

Instrument culegere date: chestionar structurat (Anexa 1). 

Eşantion: probabilistic, stratificat,  neproporţional; 

Criterii de stratificare: talia agentului economic (micro, mici, mijlocii, mari); sectorul 

economic (industrie, comerţ-servicii, agricultură, construcţii). 

Eşantionare: selecţie aleatoare a unităţilor economice din cadrul fiecărui strat pe bază de liste 

cu unităţile economice din fiecare judet din tara. 

Volumul eşantionului:  400 de unităţi economice cu sediul în Romania, distribuite pe judete. 

Valorile prezentate în cadrul studiului reprezintă datele culese din teren.  

Studiu primar cantitativ 2 

Tip studiu: primar cantitativ, chestionar; 

Universul cercetării: persoane din Romania. Respondenţi: persoane fizice care intentioneaza 

sa infiinteze o afacere  

Volumul eşantionului:  100 de persoane fizice; 

Instrument culegere date: chestionar structurat (Anexa 2). 
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II. Situatia existenta 

2.1 Principalele bariere în domeniul: Fiscalitate 

2.1.1 Schimbari legislative – fiscalitate 

Modificarile frecvente ale codului fiscal reprezinta una dintre barierele administrative majore 

in dezvoltarea afacerilor din Romania. Predictibilitatea aproape imposibila din punct de vedere 

fiscal in ultimii ani datorita schimbarilor frecvente ale codului fiscal, pun in dificultate foarte 

multe firme, mai ales pe cele din categoria IMM care nu sunt pregatite intotdeauna sa 

implementeze rapid aceste masuri, atat din punct de vedere al costurilor cat si din punct de 

vedere logistic. 

Incepand cu anul 2014, codul fiscal a inceput sa sufere modificari destul de frecvent, de mai 

multe ori in decursul aceluiasi an. O analiza a acestor modificari pe ani evidentiaza ca in ultimii 

3 ani, aceste modificari legislative s-au intensificat intr-un mod alarmant. In anul 2017, codul 

fiscal s-a modificat/completat de 11 ori, iar in anul 2018 de 12 ori.  

(Sursa:https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Arhiva_cod_fiscal.htm) 

 

In anul 2019, codul fiscal s-a modificat deja pana in luna aprilie de 5 ori. Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, ultima actualizare: Legea nr. 60/2019 din 15 aprilie 2019, Ediție adnotată 

cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016, ultima actualizare : Hotărârea 

Guvernului nr. 213 din 10 aprilie 2019, precum și cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal 

emise până la data de 19 aprilie 2019.  

(sursa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_22042019.htm) 

 

2.1.2 Impozit pe profit 

Nr. 

crt. 

Denumirea taxei, 

tarifului, 

comisionului 

Baza legală Nivelul taxei, 

tarifului, 

comisionului 

Contribuabil/Platitor 

  IMPOZIT PE PROFIT 

1 Impozitul pe profit 

datorat de persoane 

juridice romane si 

de sedii permanente 

Legea nr. 

227/2015 

privind Codul 

fiscal, cu 

modificarile si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul II, art.13 

- 18 

16% cf.art.17; 

scutiri prevazute 

la art.15 

Contribuabilii prevazuti la 

art.13-Persoanele juridice 

romane mentionate la alin.(1), 

lit.a), cu exceptiile prevazute la 

alin.2), precum si persoanele 

juridice straine prevazute la 

alin.(1), literele b), c), d) si cele 

prevazute la litera e). 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Arhiva_cod_fiscal.htm
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_22042019.htm
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2 Impozitul pe profit 

datorat de persoane 

juridice romane si 

de sedii permanente 

pentru activitati de 

natura barurilor de 

noapte, cluburilor 

de noapte, 

discotecilor, 

cazinourilor sau 

pariurilor sportive, 

inclusiv activitati de 

aceasta natura 

realizate in baza 

unui contract de 

asociere 

Legea nr. 

227/2015 

privind Codul 

fiscal, cu 

modificarile si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul II, art.13 

- 18 

a)16% cf.art.17; 

b) 5% din 

veniturile 

inregistrate din 

aceste activitati 

in cazul in care 

impozitul pe 

profit datorat este 

mai mic decat 

5% aplicat asupra 

acestor venituri, 

cf.art.18, alin.(1) 

Persoana juridica romana si 

persoana juridica straina care 

desfasoara activitate prin 

intermediul unui sediu 

permanent/mai multor sedii 

permanente 

  IMPOZIT PE DIVIDENDELE DISTRIBUITE 

3 Impozitul pe 

dividende 

distribuite de catre 

persoanele juridice 

romane 

Legea nr. 

227/2015 

privind Codul 

fiscal, cu 

modificarile si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul II, art. 

43, alin.(2) 

5% asupra 

dividendului brut 

platit unei 

persoane juridice 

romane, conform 

art.43, alin.(2); 

scutiri prevazute 

la art.43, alin.(4) 

si (5) 

Persoana juridica romana 

  IMPOZIT PE PROFITURILE AFERENTE VENITURILOR OBTINUTE DIN 

TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE SITUATE IN ROMANIA SAU DIN 

VANZAREA-CESIONAREA TITLURILOR DE PARTICIPARE DETINUTE LA O 

PERSOANA JURIDICA ROMANA 

4 Impozitul pe profit 

datorat de 

persoanele juridice 

straine 

Legea nr. 

227/2015 

privind Codul 

fiscal, cu 

modificarile si 

completarile 

ulterioare, 

16% cf. art. 17 Persoana juridica straina 
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Titlul II, 

art.13, art. 38 

(sursa:http://www.mfinante.ro/detalii.html?method=searchAnaf&pagina=taxe&den=IMPOZIT%20P

E%20PROFIT) 

 

2.1.3 Cota TVA 

Baza legala care se refera la TVA: art. 316-318 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

OMF nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor. 

Cota standard pentru TVA in Romania este de 19%. Ea se aplica pentru orice operatiune care 

nu este scutita de plata TVA-ului sau care nu este supusa cotei reduse de TVA. 

Totodata, in Romania exista doua categorii de TVA cu cota redusa pentru anumite categorii de 

prestari servicii si livrari de bunuri: 

Cota redusa de TVA de 9% se aplica pentru: 

a) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform 

legislaţiei specifice, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. 

b); 

b) livrarea de produse ortopedice; 

c) livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar; 

d) Abrogată. 

(modificare introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018, 

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 09 octombrie 2018 

e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, 

destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante 

şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui 

alimentele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3) lit. k). Prin normele metodologice se 

stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri; 

(modificare introdusă de pct. 1 al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 31 din 14 mai 

2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 403 din 23 mai 2019) 

f) Abrogată. 

(modificare introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018, 

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 09 octombrie 2018 

g) livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură. 

*** 

Lit. g) a alin. (2) al art. 291 a fost introdusă de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE 

URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 

noiembrie 2015 

h) livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse 

agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de tipul celor 

specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor 

publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

*** 

http://www.mfinante.ro/detalii.html?method=searchAnaf&pagina=taxe&den=IMPOZIT%20PE%20PROFIT
http://www.mfinante.ro/detalii.html?method=searchAnaf&pagina=taxe&den=IMPOZIT%20PE%20PROFIT
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Lit. h) a alin. (2) al art. 291 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 

nr. 32 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.  

 

Cota redusa de TVA de 5% se aplica pentru: 

a) manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal 

publicităţii; 

b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente 

istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, bâlciuri, 

parcuri de distracţii şi parcuri recreative ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 

9321 şi 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin 

Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, târguri, expoziţii şi 

evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 

292 alin. (1) lit. m);  

(modificare introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018, 

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 09 octombrie 2018)  

c) livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. 

Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. 

• În sensul prezentului titlu, prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege: 

• livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate 

drept cămine de bătrâni şi de pensionari; 

• . livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate 

drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap; 

• . livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m^2, exclusiv anexele 

gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte 

suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane 

fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele 

definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în 

cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare. 

(modificare introdusă de Legea nr. 30 din 10 ianuarie 2019) 

• livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea 

atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror 

situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea 

unei locuinţe în condiţiile pieţei. 

d) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv 

închirierea terenurilor amenajate pentru camping; 

(modificare introdusă de Punctul 6, Articolul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 

4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 09 octombrie 2018)  

e) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care 

se încadrează la codul NC 22 03 00 10; 

(modificare introdusă de Punctul 6, Articolul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 

4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 09 octombrie 2018)  
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f) dreptul de utilizare a facilităţilor sportive ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 

9311 şi 9313, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin 

Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării 

sportului şi educaţiei fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. l). 

(modificare introdusă de Punctul 6, Articolul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 

4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 09 octombrie 2018)  

g) transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracţiune cu aburi pe linii 

înguste în scop turistic sau de agrement;(modificare introdusă de Punctul 2, Articolul I din 

LEGEA nr. 13 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 

2019)  

h) transportul de persoane utilizând instalaţiile de transport pe cablu - telecabină, telegondolă, 

telescaun, teleschi - în scop turistic sau de agrement; (modificare introdusă de Punctul 2, 

Articolul I din LEGEA nr. 13 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 

28 din 10 ianuarie 2019)  

i) transportul de persoane cu vehicule cu tracţiune animală, folosite în scop turistic sau de 

agrement; (modificare introdusă de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 13 din 8 ianuarie 

2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2019)  

j) transportul de persoane cu ambarcaţiuni folosite în scop turistic sau de agrement. 

(modificare introdusă de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 13 din 8 ianuarie 2019, publicată 

în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2019)  

 k) livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, 

tradiţionale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor 

alimente va fi însoţită de copia documentului de recunoaştere/atestare/ certificare eliberat de 

autoritatea competentă, cu excepţia livrării efectuate către consumatorul final. 

2.1.4 Contributii salariale 

De la inceputul anului 2018, in domeniul contributiilor sociale obligatorii, modificarile au fost 

majore si au vizat atat reducerea cotelor cumulate ale contributiilor sociale obligatorii cu 2%,  

de la 39,25% la 37,25%, cat si reducerea numarului contributiilor sociale de la 9 la 3 (angajat 

si angajator). 

La 1 ianuarie 2018 a intrat in vigoare o masura fiscala importanta prin care contributiile 

angajatorului au fost transferate la angajat, astfel toti angajatorii au trebuit sa mareasca salariile 

brute ale angajatilor cu circa 22%. Dupa aceasta modificare, angajatii platesc din veniturile lor 

salariale un procent de 45% catre stat, sub forma contributiilor si a impozitului pe venit. 

Angajatorii sunt obligati sa opreasca la sursa aceste contributii si impozitul pe venit. 

Contributiile sociale in anul 2019, luna iunie, au urmatoarele procente: 

- Contributia de asigurari sociale (CAS), platita pentru salariat - 25% la care se adauga 

4% contributia de asigurari sociale pentru conditii deosebite de munca si 8% contributia 

de asigurari sociale pentru conditii speciale si alte conditii de munca, aplicabila la 

angajator. 

- Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS), platita pentru salariat – 10%; 

- Impozitul pentru veniturii din salarii – 10% (fata de 16% in trecut). 

- Contributia asiguratorie pentru munca (CAM), suportata de angajator – 2,25%. 
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-  

 

2.1.5 Impozite si taxe locale 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

taxei, tarifului, 

comisionului 

Baza legală Nivelul taxei, tarifului, 

comisionului 

Contribuabil/Platitor 

  IMPOZITE SI TAXE LOCALE. 

1 Taxa pentru 

folosirea 

mijloacelor de 

reclama si 

publicitate 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

art. 477-479 

Taxa pentru servicii de 

reclama si publicitate se 

calculeaza prin aplicarea 

cotei taxei la valoarea 

serviciilor de reclama si 

publicitate. Cota taxei se 

stabileste de consiliul local, 

fiind cuprinsa intre 1% si 

3%. Taxa se datorează de 

beneficiarul serviciilor de 

reclamă si publicitate si se 

declară si se plăteste de 

prestatorul acestor servicii. 

Taxa pentru afisaj in scop 

de reclama si publicitate se 

calculeaza anual, prin 

inmultirea suprafetei 

afisajului (m patrati ) cu 

suma stabilita de consiliul 

local 

Persoana fizica, persoana 

juridica 

2 Impozitul pe 

mijloacele de 

transport 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Impozitul pe mijloacele de 

transport se calculeaza în 

functie de capacitatea 

cilindrica a acestuia, prin 

înmultirea fiecarei grupe de 

200 cm. cubi sau fractiune 

din aceasta cu suma 

corespunzătoare din tabelul 

prevăzut la art. 470, alin 

Pentru mijloacele de 

transport de marfă cu masa 

Persoana fizica, persoana 

juridica 
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Titlul IX, 

art. 468-472 

totală maximă autorizată 

mai mare de 12 tone, 

impozitul se calculează în 

functie de numărul de axe, 

sistemul de suspensie si 

greutatea brută încărcată 

maximă admisă. Impozitul 

pentru mijloacele de 

transport pe apă se 

stabileste conform tabelului 

de la art. 470 alin. (8). 

Impozitul pe mijloacele de 

transport hibride se reduce 

cu minimum 50%, conform 

hotărârii consiliului local. 

3 Impozitul si taxa 

pe teren 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

art. 463-467 

Algoritm: sumă fixă pe 

hectar. Se stabileste luand 

in calcul suprafata 

terenului, rangul localitatii 

in care este amplasat 

terenul si categoria de 

folosinta a terenului 

conform incadrarii facute 

de consiliul local. 

Persoana fizica, persoana 

juridica 

4 Impozitul si taxa 

pe cladiri 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

art. 455-462 

Algoritm de calcul 

diferentiat in functie de 

destinatia clădirii - 

rezidentială/nerezidentială. 

Cota de impozit se 

stabileste prin hotarare a 

consiliului local si poate fi 

cuprinsa: între: 0,08% si 

0,2% inclusiv, asupra 

valorii impozabile a cladirii 

rezidentiale, respectiv între 

0,2% si 1,3% asupra valorii 

impozabile a clădirii 

nerezidentiale. In cazul în 

care valoarea impozabilă a 

clădirilor nerezidentiale nu 

Persoana fizica, persoana 

juridica 
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a fost actualizată în ultimii 

3 ani (pentru persoanele 

juridice) sau 5 ani (pentru 

persoanele fizice) anteriori 

anului de referinta, cota 

impozitului pe cladiri este 

de 5% pentru persoanele 

juridice si 2% pentru 

persoanele fizice. 

5 Alte taxe locale Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

art. 486-487 

Consiliile locale, Consiliul 

General al Municipiului 

Bucuresti sau Consiliile 

judetene, dupa caz, pot 

institui taxe pentru 

utilizarea temporara a 

locurilor publice, pentru 

vizitarea muzeelor, caselor 

memoriale, monumentelor 

istorice, de arhitectura, 

arheologice si alte 

asemenea, precum si pentru 

detinerea/utilizarea 

echipamentelor si utilajelor 

ce folosesc infrastructura 

publică locală. Se pot 

stabili taxe pentru 

activitătile cu impact 

asupra mediului 

înconjurător. 

Persoana fizica, persoana 

juridica 

6 Taxe speciale Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

art. 484-485 

Taxele speciale se stabilesc 

pentru functionarea unor 

servicii publice locale, 

precum si pentru 

promovarea turistică a 

localitătii. Domeniile si 

cuantumul se stabilesc în 

conformitate cu Legea 

finantelor publice locale nr. 

273/2006, cu modificările 

si completările ulterioare. 

Persoana fizica, persoana 

juridica 
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7 Impozitul pe 

spectacole 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

art. 480-483 

Se calculeaza prin aplicarea 

cotei de impozit la suma 

incasata din vanzarea 

biletelor de intrare si a 

abonamentelor. In cazul 

unui spectacol de teatru, ca 

de exemplu o piesa de 

teatru, balet, opera, opereta, 

concert filarmonic sau alta 

manifestare muzicala, 

prezentarea unui film la 

cinematograf, un spectacol 

de circ sau orice competitie 

sportiva interna sau 

internationala, cota de 

impozit este egala cu 2%. 

În cazul oricarei alte 

manifestari artistice, cota 

de impozit este egala cu 

5%. 

Persoana fizica, persoana 

juridica 

  TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A 

AUTORIZATIILOR 

8 Taxa pentru 

eliberarea 

certificatului de 

nomenclatura 

stradala si adresa 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

Cap. V art. 

473-476 

Se stabileste de catre 

consiliile locale în sumă 

fixă. 

Persoana fizica, persoana 

juridica 

9 Taxa pentru 

eliberarea/vizarea 

anuală a 

autorizatiei 

privind 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

Taxa se stabileste de 

consiliul local pentru 

autorizarea desfăsurării de 

activităti înregistrate în 

grupele CAEN 561-

Restaurante, 563- Baruri  si  

alte activitati de servire a 

Persoana fizica, persoana 

juridica 



 

16 
 

desfăsurarea unor 

activităti 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

Cap. V art. 

475-476 

bauturilor si 932- alte 

activitati recreative si 

distractive, în functie de 

suprafata aferentă. Pentru o 

suprafată mai mică de 500 

mp, taxa este de cel mult 

4000 lei, iar pentru o 

suprafată mai mare de 500 

mp, taxa poate ajunge până 

la 8000 lei. 

10 Taxa pentru 

eliberarea 

autorizatiilor 

sanitare de 

functionare 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

Cap. V art. 

475-476 

Taxa se stabileste în sumă 

fixă de fiecare consiliu 

local 

Persoana fizica, persoana 

juridica 

11 Taxa eliberarea 

autorizatiei de 

construire 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

Cap. V art. 

473-476 

Taxa pentru eliberarea unei 

autorizatii de construire 

este de 1% din valoarea 

autorizata a lucrarilor de 

constructii. Pentru o cladire 

care urmeaza a fi folosita 

ca locuinta sau anexa la 

locuinta, taxa este egala cu 

0,5%. Taxa pentru 

prelungirea autorizatiei de 

construire este 30% din 

taxa initială. 

Persoana fizica, persoana 

juridica 

12 Taxa pentru 

eliberarea unei 

autorizatii privind 

racorduri si 

bransamente 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

Pentru autorizarea 

lucrărilor de racorduri si 

bransamente la retele 

publice de apă, canalizare, 

gaze, termice, energie 

electrică, telefonie si 

televiziune prin cablu se 

Persoana fizica, persoana 

juridica 
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completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

Cap. V art. 

473-476 

datorează o taxă al cărei 

cuantum este stabilit de 

consiliul local. 

13 Taxa pentru 

eliberarea 

autorizatiei de 

desfiintare a unei 

constructii 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

Cap. V art. 

473-476 

Taxa pentru eliberarea 

autorizatiei de desfiintare, 

totală sau partială, a unei 

constructii este egală cu 

0,1% din valoarea 

impozabilă. 

Persoana fizica, persoana 

juridica 

14 Taxa pentru 

autorizarea 

amplasării unor 

constructii pe 

căile si în spatiile 

publice 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

Cap. V art. 

473-476 

Pentru autorizarea 

amplasării de chioscuri, 

containere, tonete, cabine, 

spatii de expunere, corpuri 

si panouri de afisaj, firme si 

reclame situate pe căile si 

în spatiile publice se 

datorează o taxă al cărei 

cuantum este stabilit de 

consiliul local. 

Persoana fizica, persoana 

juridica 

15 Taxa eliberare 

autorizatie de 

amenajare de 

tabere de corturi, 

casute sau rulote 

ori campinguri 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

Este egala cu 2% din 

valoarea autorizata a 

lucrarilor de constructie. 

Persoana fizica, persoana 

juridica 



 

18 
 

Cap. V art. 

473-476 

16 Taxa pentru 

eliberarea 

atestatului de 

producător, 

respectiv a 

carnetului de 

comercializare a 

produselor 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

Cap. V art. 

475-476 

Taxele se stabilesc în sumă 

fixă de fiecare consiliu 

local. 

Persoana fizica, persoana 

juridica 

17 Taxa pentru 

eliberarea 

autorizatiei de 

foraje si excavări 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

Cap. V art. 

473-476 

Se stabileste de consiliul 

local în sumă fixă/metru 

pătrat de suprafată la sol 

afectată de foraje si 

excavări necesare lucrărilor 

de cercetare si prospectare 

a terenurilor în etapa 

studiilor geotehnice si a 

studiilor privind ridicările 

topografice, sondele de 

gaze, petrol si alte excavări 

Persoana fizica, persoana 

juridica 

18 Taxa pentru 

eliberarea 

certificatelor de 

urbanism 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

Cap. V art. 

473-476 

Taxa pentru eliberarea 

certificatului de urbanism 

este egala cu suma stabilita 

de consiliul local, Consiliul 

General al Municipiului 

Bucuresti sau consiliul 

judetean, dupa caz, in 

limitele prevazute in tabelul 

prezentat la art. 474 

alin.(1). În mediul rural, 

taxa se reduce cu cu 50%. 

Taxa pentru prelungirea 

certificatului de urbanism 

este 30% din cuantumul 

taxei initiale. Pentru 

Persoana fizica, persoana 

juridica 
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avizarea certificatului de 

urbanism de către comisia 

de urbanism si amenajarea 

teritoriului se stabileste de 

consiliul local în sumă fixă. 

19 Taxa pentru 

eliberarea 

autorizatiei 

necesare pentru 

lucrările de 

santier 

Legea nr. 

227/2015 

privind 

Codul fiscal, 

cu 

modificarile 

si 

completarile 

ulterioare, 

Titlul IX, 

Cap. V art. 

473-476 

Pentru eliberarea 

autorizatiei necesare pentru 

lucrările de organizare de 

santier în vederea realizării 

unei constructii, care nu 

sunt incluse în altă 

autorizatie de construire, 

taxa este de 3% din 

valoarea autorizată. 

Persoana fizica, persoana 

juridica 

(Sursa:http://www.mfinante.ro/detalii.html?method=searchAnaf&pagina=taxe&den=IMPOZITE%20

SI%20TAXE%20LOCALE) 

 

2.1.1 Modalitatile de efectuare a platilor 

Potrivit ghidului online publicat de ANAF, în prezent sunt disponibile patru modalități de plată 

pentru taxe si impozite datorate catre ANAF: prin virament bancar, cu numerar, prin mandat 

poștal, precum și utilizând cardul bancar, online sau la casierii, aceasta din urmă doar pentru 

persoanele fizice. 

Persoanele care aleg sa plateasca numerar trebuie sa mearga la ghiseele trezoreriei statului unde 

acestia sunt arondati pe baza domiciliului fiscal. 

Platile se pot realiza si online prin intermediul aplicatiei ghiseul.ro unde acestia se pot inregistra 

sau prin virament bancar sau mandat postal. De precizat este faptul ca nu toate institutiile 

publice sunt inrolate pe ghiseul.ro, Sistemul național electronic de plată online a taxelor si 

impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.), parte componentă a Sistemului electronic 

național (S.E.N.). SNEP reprezintă un ghișeu virtual prin intermediul căruia persoanele fizice 

si persoanele fizice autorizate pot efectua plăți prin internet cu carduri bancare către instituțiile 

înrolate. 

 

2.2 Principalele bariere  în domeniul: Infiintare firme si modificari 

2.2.1 Durata infiintarii unei firme 

Responsabil de inregistrarea persoanelor juridice care desfasoara activitati economice in 

Romania este Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.), instituţie publică, cu 

personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției, finanțată integral de la 

http://www.mfinante.ro/detalii.html?method=searchAnaf&pagina=taxe&den=IMPOZITE%20SI%20TAXE%20LOCALE
http://www.mfinante.ro/detalii.html?method=searchAnaf&pagina=taxe&den=IMPOZITE%20SI%20TAXE%20LOCALE
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bugetul de stat, a cărei activitate este reglementată de prevederile Legii nr. 26/1990 privind 

registrul comerţului, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

Inregistrarea se realizeaza prin Oficiile judetene ale registrului comertului. 

Timpul de infiintare a unei societati comerciale in Romania s-a redus foarte mult in ultimii ani 

datorita procedurii simplificate, durata de infiintare ajungand in anul 2019 la 3 zile. 

Pentru persoanele care opteaza inca de la infiintare pentru inregistrarea in scopuri de TVA, 

atunci trebuie sa mai adauge la termenul de 3 zile inca 15 zile, reprezentand procedura de 

verificare pentru inregistrarea contribuabililor in scopuri de TVA. 

 

2.2.2 Procedura de infiintare 

Procedura consta intr-o operatiune prealabila privind depunerea unei cereri pentru verificarea 

disponibilitatii denumirii viitoarei persoane juridice. Aceasta operatiune se poate realiza prin 

mai multe metode, inclusiv cea online. 

Inregistrarea in Registrul Comertului consta in depunerea- la oficiul judetean al registrului 

comertului- a urmatoarelor documente: 

• Cererea de înregistrare (original) ; 

• Anexa 1 privind înregistrarea fiscală şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină  

•  Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori, după caz: 

• Declaratia model 1 potrivit careia persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la 

sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 

3 ani;  

• Declaratia model 2 potrivit careia persoana juridică se angajeaza ca pana la inceperea 

activitatii sa obtina dupa caz, autorizatia sanitara, sanitar-veterinar, protecţiei mediului 

şi protecţiei muncii;  

• Dovada verificării disponibilitatii şi rezervării firmei (original); 

• Actul constitutiv (original);  

• Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social 

si/sau punct de lucru; in cazul imobilelor collective cu regim de locuinta, avizul prevazut 

de Legea nr. 196/2018 privind schimbarea destinatiei imobilului; 

• Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară 

competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost 

înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi 

imobil, cu titlu oneros sau gratuit; 

• Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul 

social; 

• Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în 

cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care 

sunt grevate (copii certificate); 

• Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori 

sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, 

din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi 

(original) ; 
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• Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane 

fizice (copie); 

• Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) ; 

• După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în 

nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal 

în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui 

semnătură să fie legalizată de un notar public ; 

• Imputernicire speciala (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele 

desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original); 

Baza legala: Legea 31/1990 a societatilor comerciale 

(Sursa: https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv ) 

Capitalul social minim in cazul unui SRL este de 200 de lei si trebuie depus in contul firmei 

deschis la o banca comeciala. 

Costul total de infiinatare a unei firme este de aproximativ 220 de lei, daca excludem capitalul 

social de 200 de lei. Aceasta suma reprezinta taxa de publicare in Monitorul oficial de 120 de 

lei, platita la  Oficiul Judetean Registrul Comertului si aproximativ 100 de lei taxe notariale 

pentru declaratii si specimen de semnatura.  

 

Portal ONRC –servicii on-line 

 

Pentru accesarea portalului de servicii online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului 

portal.onrc.ro, un utilizator trebuie să-şi creeze un cont de utilizator al portalului. După crearea 

contului, utilizatorul poate avea acces gratuit sau contra cost, funcție de tipul serviciului, la 

următoarele servicii online: 

 

• Servicii online RC 

• Recom online- destinat utilizatorilor online interesați să acceseze informațiile legale 

despre comercianții din România, înregistrate în Registrul Comerțului. 

• Verificări preliminare 

• Formulare on-line pentru operatiunile de la Registrul Comertului 

• Cerere - comandă eliberare acte 

• Serviciu online pentru consultarea stadiului dosarelor depuse la Oficiile Registrului 

Comerţului  

• Consultare on-line a statisticilor Registrului Comertului 

• Furnizare informatii din Buetinul procedurilor de Insolventa  

 

Procedura de inregistrare in scopuri de TVA 

 

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) 

lit.c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv dacă cifra de afaceri realizată în 

cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), 

dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, pot aplica următoarea procedură: 

https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv
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- Se completează cu ajutorul programului de asistență disponibil pe site-ul Agenției Naționale 

de Administrare Fiscală, Declarația pe propria răspundere, care se depune prin transmiterea 

fișierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la 

distanță; 

- Declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților 

persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fișier ZIP și se atașează la fișierul PDF; 

- Se depune la organul fiscal competent, împreună cu declarația de mențiuni - formular 010, 

dovada transmiterii declarației pe propria răspundere; 

- La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA însoțită de dovada depunerii 

declarației pe propria răspundere, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal 

competent procedează la verificarea îndeplinirii de către persoana impozabilă a obligației de a 

transmite declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și 

asociaților; 

- Decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA depusă de persoanele 

impozabile se emite în ziua depunerii solicitării; 

- În urma emiterii deciziei, compartimentul de specialitate transmite către compartimentul de 

evaluare solicitările de înregistrare în scopuri de TVA; 

- În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, 

compartimentul de evaluare procedează la verificarea datelor înscrise în declarația pe propria 

răspundere; 

- În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, compartimentul de evaluare constată că 

informațiile înscrise în declarația pe propria răspundere nu corespund datelor disponibile în 

evidențele organului fiscal, transmite către Direcția generală antifraudă fiscală o adresă în care 

sunt prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun. 

Declarația pe propria răspundere conține următoarele informații principale: 

a) Date de identificare a persoanei impozabile; 

b) Domiciliul fiscal; 

c) Declarație pe propria răspundere, din partea administratori/asociați persoane fizice/juridice, 

referitoare la: 

• Sediul societății; 

• Nedeținerea calității de administrator, asociat, acționar, titular sau membru la mai mult 

de o persoană impozabilă la care a fost finalizată procedura insolvenței/falimentului în ultimii 

5 ani fiscali încheiați, ale cărei obligații fiscale principale restante, la data încheierii procedurii, 

sunt mai mari de 50.000 lei; 

• Nedeținerea calității de administrator, asociat, acționar, titular sau membru la mai mult 

de o persoană impozabilă declarată inactivă fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiați, fără a fi 

reactivată; 

• Nedeținerea calității de administrator, asociat, acționar, titular sau membru la mai mult 

de o persoană impozabilă la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform 316 

alin. (11) lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, în ultimii 5 ani fiscali încheiați; 

• Suma totală a obligațiilor fiscale principale restante înregistrate de persoanele 

impozabile la care se deține calitatea de administrator, asociat, acționar, titular sau membru nu 

este mai mare de 50.000 lei; 
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• Nu au înscrise în prezent în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la 4 alin. 

(4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, și nu se deține calitatea de 

administrator, asociat, acționar, titular sau membru la mai mult de o persoană impozabilă care 

are înscrise în prezent în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. 

a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

• Nedeținerea calității de administrator, asociat, acționar, titular sau membru la mai mult 

de o persoană impozabilă care a avut înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute 

la 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, la data la care s-

a deținut calitatea de administrator, asociat, acționar, titular sau membru; 

• Persoana/persoanele împuternicită(e) pentru a desfășura operațiuni pe contul/conturile 

bancare ale persoanei impozabile are/au calitatea de administrator sau asociat al persoanei 

impozabile. 

• Persoana desemnata sa organizeze si sa conduca evidenta contabila 

Informațiile din prezenta declarație sunt furnizate de: 

a) administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza 

Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

b) asociați, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ cu 25%, și administratori, în 

cazul altor societăți decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii societăților nr. 

31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

BAZA LEGALA 

ORDIN nr. 167 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru 

evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe 

valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru 

persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată 

potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea 

adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum 

și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe 

valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. 

(11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 

2.2.3 Durata si procedura modificarilor intr-o societate comerciala 

2.2.3.1 Întreruperea temporară a activității firmei 

 

Pentru intreruperea temporara a activitatii unei firme se depun la oficiul registrul comertului  , 

de pe lângă tribunalul unde firma îşi are sediul social, urmatoarele documente:  

• cerere de înregistrare a menţiunii privind suspendarea temporară a activităţii firmei,  
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• declaraţie-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu 

desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora/desfăşoară 

activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani. 

• hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic 

privind suspendarea temporară a activităţii, prin care va fi specificată durata 

suspendării, precum şi momentul reluării activităţii; 

• certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru 

autorizarea activităţii/suspendarea activităţii; 

• dovezile privind plata taxei/tarifului, conform prevederilor legale în vigoare. 

Pe lângă posibilitatea depunerii cererii și documentelor aferente la oficiul registrului comerțului 

de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială firma are stabilit sediul social, direct la ghișeu, 

prin poștă, cu scrisoare cu valoare declarată și confirmare de primire, există şi opţiunea 

completării şi transmiterii acestora on-line, cu semnătură electronică extinsă, prin intermediul 

portalului de servicii, care poate fi accesat de pe pagina de internet a 

ONRC, www.onrc.ro,  precum şi direct folosind adresa https://portal.onrc.ro. 

Conform art. 159 din Subsecţiunea 2 a Ordinului nr. 2594/C/10.10. 2008 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a 

înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, prevederile privind întreruperea temporară a 

activităţii unei societăţi se aplică în mod corespunzător şi în cazul întreruperii temporare a 

activităţii unei persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale. 

De menționat că întreruperea temporară a activităţii unei societăţi nu poate depăşi 3 ani de la 

data înregistrării menţiunii în registrul comerţului, potrivit prevederilor art. 237 din Legea nr. 

31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în 

care, după expirarea acestei perioade, activitatea societăţii nu este reluată, tribunalul va putea 

pronunţa dizolvarea societăţii la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului 

Naţional al Registrului Comerţului. 

Atenție! În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară activităţi 

de asistenţă acordate profesioniştilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea 

procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau 

modificatoare, cu excepţia activităţilor prevăzute la art. 35 (din Legea nr. 359/2004 privind 

simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, 

asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la 

autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare),  alin. 

(1) lit. a) - c) şi g), care se acordă gratuit, respectiv: 

• îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor 

constitutive ale firmelor; 

• îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate 

specifice activităţii registrului comerţului; 

• redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, 

împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. 

Legislaţia aplicabilă: 

Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a 

informaţiilor 

HG nr. 902/2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul 

Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 

Pentru detalii suplimentare  se poate accesa: 

http://www.onrc.ro/
https://portal.onrc.ro/
https://www.onrc.ro/documente/legislatie/08.04.2014/LEGEA%20NR.%2031.docx
https://www.onrc.ro/documente/legislatie/08.04.2014/ORDIN%20nr.%202594%20din%202008.docx
https://www.onrc.ro/documente/legislatie/08.04.2014/H.G.%20nr.%20902%20din%202012.doc
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http://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-juridice/suspendarea-sau-reluarea-

activitatii 

  

2.2.3.2 Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind 

modificari in cadrul societatii comerciale 

• Cererea de înregistrare (original; 

• Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/decizia 

asociatului unic sau actul adiţional la actul constitutiv) respectiv decizia consiliului de 

administraţie, decizia consiliului de supraveghere (original) ; 

• Actul constitutiv actualizat în original ; 

• Declaraţiile date pe proprie răspundere de către noii administratori/directori/membrii 

consiliului de supraveghere/membrii directoratului/persoane împuternicite să reprezinte 

sucursala, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită 

administrator sau cenzor din care să rezulte că acceptă numirea şi că îndeplinesc condiţiile 

legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) ; 

• Actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere şi de control sau al noului 

reprezentant al persoanei juridice care îndeplineşte această calitate (copie) ; 

• După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în 

nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal 

în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui 

semnătură să fie legalizată de un notar public - ; 

• Certificatul eliberat de cenzori privind depunerea garanţiei în cazul schimbării membrilor 

organelor de administrare şi/sau de conducere ale GIE şi ale societăţilor cooperative 

(original sau copie certificată); 

• Dacă este cazul: 

• specimenele de semnătură ale administratorilor/directorilor/membrilor directoratului ; 

• actul de înregistrare al persoanelor juridice române care deţin calitatea de 

administrator/director/membru al directoratului ; 

• avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original); 

• împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele 

desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original). 

• Dovezile privind plata tarifului legal. 

Notă: 

• În cazul SRL schimbarea cenzorilor/auditorilor financiari nu constituie modificare a 

actului constitutiv şi nu necesită depunerea actului constitutiv actualizat. 

• În cazul SA şi SCA schimbarea administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de 

supraveghere, cenzorilor şi auditorilor nu constituie modificare a actului constitutiv şi nu 

necesită depunerea actului constitutiv actualizat. 

• Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea 

de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra 

cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă 

tribunal. 

• Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României 

reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul 

https://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-juridice/suspendarea-sau-reluarea-activitatii
https://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-juridice/suspendarea-sau-reluarea-activitatii
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Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu 

corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de 

neînțeles textul acestora.   

• Formularele se distribuie la sediul ORC. 

• Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi 

numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu 

valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea 

transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura 

electronică extinsă. 

Durata pentru inregistrarea de mentiuni privind modificarile intr-o societate comerciala este 

similara cu durata de infiintare, fiind de aproximativ 3 zile. 

 

2.2.4 Durata si procedura de infiintare societati europene, filiale, sucursale 

sau puncte de lucru 

2.2.4.1 Infiintare societate europeana 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a 

unei  societati europene SE/filială înfiinţată de societăţi şi alte entităţi juridice de drept public 

sau privat, constituite în temeiul dreptului unui stat membru, având sediul social şi 

administraţia centrală pe teritoriul Uniunii Europene, subscriind la acţiunile acesteia, dacă cel 

puţin două dintre ele sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite sau deţin de 

cel puţin doi ani o filială reglementată de dreptul unui alt stat membru sau o sucursală pe 

teritoriul altui stat membru. 

Procedura de infiintare este in mare parte identica cu cea de la infiintarea unei societati 

comerciale cu urmatoarele modificari.  

• denumirea unei SE este precedată sau urmată de abrevierea "SE".  

• Dovezile privind îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute de art. 12 alin. (2) din 

Regulamentul nr. 2157/2001 privind: 

• acordul privind modalităţile de participare şi implicare a lucrătorilor în activitatea 

societăţii, sau: 

• dovada luării unei decizii prin care s-a pus capăt procedurii de încheiere a acordului cu 

privire la modalităţile de implicare a lucrătorilor în activitatea SE, sau: 

• dovada că după înfiinţarea grupului special de negociere pentru încheierea acordului 

cu privire la modalităţile de implicare a lucrătorilor în activitatea SE negocierile au 

continuat pe parcursul a încă 6 luni fără a se ajunge la un acord. 

• Certificatele eliberate de autorităţile competente pe  teritoriul cărora îşi au sediul entităţile 

juridice implicate, având  sediul social şi administraţia centrală pe teritoriul Uniunii 

Europene, din care să rezulte că cel puţin două dintre ele: 

• sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite sau  

• deţin  de cel puţin 2 ani o filială reglementată  de dreptul unui alt stat membru sau o 

sucursală pe teritoriul altui stat membru; 

• Dovezi privind sediul social/secundar al filialei SE (copie) - detalii; 

https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/soc-europeana-filiala?id=334
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• După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în 

nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal 

în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui 

semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii; 

• Actele de identitate ale fondatorilor/administratorilor/directorilor/membrilor consiliului de 

supraveghere/ membrilor directoratului/cenzorilor, după caz, în copie; 

• Pentru fondatorul persoană juridică - actul de înmatriculare, în copie, hotărârea organului 

statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice şi mandatul pentru persoana 

abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică 

(original);  

• Certificatul de bonitate a persoanei juridice nerezidente care participă la înfiinţarea filialei; 

Notă: 

• SE dobândeşte personalitate juridică la data înmatriculării în registrul specificat de 

legislaţia statului membru unde îşi stabileşte sediul social. 

• Sediul social al unei SE este situat pe teritoriul Uniunii Europene, în acelaşi stat membru 

ca şi administraţia centrală. 

• Un stat membru poate impune SE înmatriculată pe teritoriul său obligaţia de a-şi  amplasa 

administraţia centrală şi sediul social în acelaşi loc. 

• O SE  este reglementată:   

• de dispoziţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2157/2001 privind statutul 

societăţii europene (SE); 

• dacă Regulamentul permite în mod expres, de dispoziţiile din statutul SE 

sau în lipsa unor reglementări sau a unor reglementări parţiale în Regulament prin: 

(i) dispoziţiile legale adoptate de statele membre în aplicarea măsurilor comunitare 

privind SE; 

(ii) dispoziţiile legale din statele membre aplicabile unei societăţi anonime constituită 

în conformitate cu dreptul statului membru  în care SE îşi are sediul; 

(iii) dispoziţiile din statutul societăţii, în aceleaşi condiţii ca şi pentru o societate 

anonimă constituită în conformitate cu dreptul statului membru în care SE îşi are 

sediul social; 

• dispoziţiile legale adoptate de statele membre special pentru SE; 

• dacă natura activităţilor desfăşurate de o SE este reglementată de dispoziţiile specifice 

ale legislaţiei interne, aceste dispoziţii se aplică în întregime în cazul SE. 

• Menţiunea înmatriculării unei SE şi a radierii acesteia se publică în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene în termen de o lună de la publicarea efectuată în conformitate cu 

legislaţia statului membru în care SE îşi are sediul social; anunţul precizează denumirea 

societăţii, numărul, data şi locul înmatriculării SE, data şi locul şi titlul publicaţiei, precum 

şi sediul social şi domeniul de activitate al SE. 

• Informaţiile menţionate mai sus sunt comunicate Oficiului pentru Publicaţii Oficiale al 

Uniunii Europene în termen de o lună de la publicarea efectuată în statul membru. 

Sursa: www.onrc.ro  

 

2.2.4.2 Infiintare sucursala 

 

https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/soc-europeana-filiala?id=471
http://www.onrc.ro/
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Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi 

autorizarea funcţionării unei sucursale înfiinţată de o societate sau un grup de interes economic 

cu sediul în România sunt urmatoarele:  

 

• Pentru sucursale nu este obligatorie verificarea prealabilă a disponibilităţii şi/sau 

rezervarea firmei. 

• Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a înfiinţat-o, denumirea 

localităţii unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul "sucursală" şi de 

denumirea localităţii în care are sediul sucursala. 

• În cazul înfiinţării de către aceeaşi persoană juridică a mai multor sucursale în aceeaşi 

localitate, se poate adăuga menţiunilor de la alin. (1) un indicativ de natură să le 

deosebească între ele.  

Cererea de înregistrare (original) ; 

a) Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care 

să rezulte, după caz, că: 

• persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara 

acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1-original );  

• persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică 

în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru 

activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original); 

b) Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului 

unic/CA/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv – al persoanei juridice 

fondatoare prin care se desemnează şi persoana împuternicită să reprezinte sucursala 

(original); 

c) Actul constitutiv al societăţii care înfiinţează sucursala, actualizat (copie certificată) ; 

d) Certificatul de înregistrare al societăţii care înfiinţează sucursala (copie); 

e) Dovada privind sediul sucursalei (copie) ; 

f) Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de 

locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (original); 

g) Declaraţiile date pe proprie răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte 

sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi 

(original) ; 

h) După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin 

împuternicită să reprezinte sucursala, în original şi, după caz, traducerea realizată de un 

traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public; 

i) Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala (original); 

j) În cazul sucursalei înfiinţate de o societate naţională sau companie naţională la cererea de 

înregistrare se ataşează şi: 

• actul organului competent de înfiinţare a sucursalei (original); 

• extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea I, în care s-a publicat actul normativ 

prin care s-a autorizat constituirea societăţii sau a companiei naţionale (copie); 

k) Dacă este cazul: 

• împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele 

desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original); 

https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-141.pdf
https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-167.pdf
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• dovada autorizaţiilor/avizelor eliberate de autorităţile competente ca o condiţie 

prealabilă înmatriculării în registrul comerţului (copie certificată); 

l) Dovezile privind plata tarifului legal; 

Sursa: www.onrc.ro  

 

2.2.4.3 Infiintare sedii secundare (puncte de lucru) 

 

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind înfiinţarea sau desfiinţarea de 

sedii secundare care nu au statut de sucursale (puncte de lucru, agenţii, reprezentanţe, etc.) - 

art. 43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

• Cererea de înregistrare (original) ; 

• Declaraţia - tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociaţi sau 

administratori/membrii ai directoratului, din care să rezulte, după caz, că: 

• persoana juridică nu desfăşoară la sediul secundar activităţile declarate, o perioadă de 

maximum 3 ani (model 3); 

• persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică 

în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru 

activităţile precizate în declaraţia-tip (modei 3); 

• Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului 

unic/Consiliului de administraţie/ directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens 

(original) ; 

• La înfiinţare, dovezile privind sediile secundare , (copie) ; 

• La desfiinţare, certificatul constatator  de autorizare a activităţii; 

• Dacă este cazul: 

• avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, 

prevăzut de Legea nr. 196/2018 ( original); 

• avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie); 

• împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele 

desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original); 

Sursa: www.onrc.ro  

 

 

2.3 Proceduri pentru modificari de lunga durata intr-o societate comerciala 

2.3.1 Dizolvarea si lichidarea 

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind radierea urmare dizolvării şi 

lichidării simultane a SNC, SCS, SRL şi GIE (art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare) 

Etapa I  

• Cererea de înregistrare (original); 

http://www.onrc.ro/
https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-168.pdf
https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-168.pdf
http://www.onrc.ro/
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• Hotărârea asociaţilor/membrilor GIE de efectuare concomitentă a dizolvării şi lichidării 

societăţii luată cu cvorumul şi majoritatea prevăzută de lege pentru modificarea actului 

constitutiv, atunci când aceştia sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea 

patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord 

cu creditorii (original); 

• Dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui 

(original); 

Dacă este cazul: 

• avizele prevăzute de legile speciale (original); 

• împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele 

desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original); 

Dovezile privind plata tarifului legal - detalii: 

• tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

Etapa a-II-a  

• Cererea de radiere (original); 

• Hotărârea de repartizare a activelor rămase după plata creditorilor luată prin votul 

unanim al asociaţilor/membrilor (original) 

• Dovada publicării hotărârii de dizolvare în Monitorul Oficial al României. Confirmarea 

se efectuează de ORCT; 

• Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri, 

certificată de persoanele autorizate potrivit legii (copie -) ; 

• Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare (originale); 

Dacă  este  cazul: 

• hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia; 

 

 (Sursa:https://www.onrc.ro/index.php/ro/dizolvari-lichidari-radieri/persoane-juridice/dizolvarea-

si-lichidarea-simultana-a-snc-scs-srl-si-gie)  

2.3.2 Insolventa si falimentul 

 

Insolventa este definita in Legea nr. 85/2014 ca fiind starea patrimoniului debitorului care se 

caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, 

lichide si exigibile. Aceasta lege a fost modificata prin O.U.G. nr. 88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative (M. Of. 

nr. 840 din 2 octombrie 2018). 

În M. Of. nr. 840 din 2 octombrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 88/2018 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative. 

Astfel respectiva ordonanță aduce modifică, dar și completează următoarele acte normative: 

– Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventă (M. Of. nr. 

466 din 25 iunie 2014; cu modif. ult.); 

https://www.onrc.ro/index.php/ro/dizolvari-lichidari-radieri/persoane-juridice/dizolvarea-si-lichidarea-simultana-a-snc-scs-srl-si-gie
https://www.onrc.ro/index.php/ro/dizolvari-lichidari-radieri/persoane-juridice/dizolvarea-si-lichidarea-simultana-a-snc-scs-srl-si-gie
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– O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea 

înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (M. Of. nr. 423 din 1 septembrie 

2000; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002; 

– O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară; 

– O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor 

acte normative si prorogarea unor termene (M. Of. nr. 973 din 7 decembrie 2017); 

– O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (rep. M. Of. nr. 

724 din 13 octombrie 2011; cu modif. ult.); 

– Codul de procedură fiscală. 

 

Caile de realizare a procedurii insolventei  

PROCEDURA GENERALA - este procedura de insolventa prin care un debitor intra, dupa 

perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si in procedura 

falimentului sau separat, numai in reorganizare judiciara, ori doar in procedura falimentului; 

 PROCEDURA SIMPLIFICATA - este procedura de insolventa prevazuta de Legea nr. 

85/2014 prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 38 alin. (2) intra direct 

in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada 

de observatie de maximum 20 de zile; 

(a) procedura reorganizarii judiciare este acea modalitate de realizare a procedurii insolventei 

ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, respectand 

programul de plata a creantelor; 

(b) procedura falimentului este acea procedura de insolventa care se aplica debitorului in 

vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea 

debitorului din registrul in care este inmatriculat. 

Deschiderea procedurii insolventei 

Procedura insolventei este declansata in baza unei cereri introduse la tribunal de catre 

persoanele prevazute in mod expres de lege. Legea nr. 85/2014 mentioneaza in art. 65 ca 

procedura insolventei se deschide printr-o cerere adresata tribunalului de catre debitor sau de 

catre unul sau mai multi creditori, dar si de orice alte persoane sau institutii prevazute de lege. 

Autoritatea de supraveghere financiara, prin prevederile art. 65 din Legea nr. 85/2014, are 

dreptul sa introduca aceasta cerere impotriva entitatilor reglementate si supravegheate de 

aceasta, care indeplinesc conditiile initierii procedurii insolventei. De asemenea, Banca 

Nationala a Romaniei poate cere deschiderea procedurii falimentului asupra institutiilor de 

credit. 

Inchiderea procedurii insolventei 

Procedura insolventei, potrivit legii, este inchisa atunci cand: 

• in averea debitorului nu exista bunuri; 

• bunurile debitorului sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative; 

• nu exista nicio cerere de admitere a creantelor; 

• se constata indeplinirea obligatiilor de plata asumate prin planul confirmat; 

• se constata plata creantelor curente scadente; 

• toti creditorii inscrisi in tabelul definitiv al creantelor primesc sumele ce li se 

datoreaza in perioada de observatie; 

• toti creditorii inscrisi in tabelul definitiv al creantelor renunta la judecata.  
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(Sursa: https://blog.avocatoo.ro/procedura-insolventei/) 

 

Falimentul. Etapele Falimentului 

Aplicarea acestei proceduri are loc in momentul in care, in mod cert, redresarea unei societati 

comerciale nu mai este posibila, singura solutie de achitare a datoriilor sale comerciale fiind 

lichidarea in intregime a activului. 

Procedura falimentului parcurge urmatoarele etape: a) Luarea primelor masuri: 

- ridicarea drepturilor debitorului de a-si administra averea; 

- sigilarea bunurilor care fac parte din averea debitorului; 

- inventarierea acestor bunuri; 

- luarea masurilor de conservare a bunurilor; 

- vanzarea unor bunuri; 

- blocarea depozitelor bancare; 

- inscrieri sau inregistrari in registrele de publicitate imobiliara. 

b) Stabilirea masei pasive: 

- intocmirea listei creditorilor, a listei bunurilor debitorului si a contului de profit si pierderi pe 

anul anterior depunerii cererii; 

- verificarea creantelor si intocmirea tabelelor de creante; 

- intocmirea de catre lichidator a tabelului preliminar al tuturor obligatiilor debitorului; 

- solutionarea de catre judecatorul-sindic a contestatiilor; 

- intocmirea si afisarea tabelului definitiv al obligatiilor debitorului. 

c) Efectuarea lichidarii: 

- vanzarea bunurilor debitorului la licitatie sau direct, cat mai avantajos si cat mai repede, la 

timpul potrivit si la pretul maxim; 

- evaluarea bunurilor prin expert; 

- publicitatea vanzarilor; 

- incasarea veniturilor rezultate din administrarea bunurilor debitorului; 

- depunerea sumelor obtinute din vanzari; 

- plata taxelor, a timbrelor si a tuturor cheltuielilor aferente vanzarii bunurilor, 

inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor bunuri, precum si 

plata retributiilor persoanelor angajate in conditiile art.22 din lege; 

- plata creditorilor care au garantii reale. 

d) Distribuirea sumelor presupune: 

- intocmirea de catre lichidator a raportului si a planului de distribuire si notificarea acestora 

catre creditori; 

- solutionarea de catre judecatorul-sindic a obiectiilor la raport si la plan; 

- acoperirea cheltuielilor aferente procedurii de lichidare si plata creantelor in ordinea stabilita 

de lege; 

- consemnarea unor sume pentru plata ulterioara a unor creante; 

- rezolvarea contestatiilor cu privire la creante; 

- intocmirea raportului final si a bilantului de catre lichidator, solutionarea obiectiilor la acestea 

si aprobarea lor de catre judecatorul-sindic; 

- distribuirea finala a fondurilor debitorului. 

e) Inchiderea lichidarii, la cererea lichidatorului, printr-o hotarare a judecatorului sindic . 

Sursa: http://www.euroavocatura.ro/articole/250/Falimentul__Etapele_Falimentului  

https://blog.avocatoo.ro/procedura-insolventei/
http://www.euroavocatura.ro/articole/250/Falimentul__Etapele_Falimentului
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2.4 Acces la informatiile privind firmele inregistrate la ONRC 
Accesul la informatii privind firmele inregistrate la ONRC se poate face prin 2 moduri: 

- Prezentarea la orice oficiu teritorial si depunerea unei cereri; 

- Prin accesarea portalului online. 

Informații punctuale din registrul comerțului se pot obtine prin serviciul InfoCert.   

I. Informaţii punctuale din registrul comerțului 

Informaţii despre o firma cuprinzând următoarele date: număr de ordine în registrul comerţului, 

identificator unic la nivel european, denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, sediu 

social, durată de funcţionare, stare firmă, activitate principală, capital social, administratori, 

asociaţi/acţionari, activitate secundară, activităţi autorizate, directori/reprezentanţi pentru 

sucursale/ subunităţi/ sedii secundare, cenzori, informaţii (5 indicatori) din situaţiile financiare 

anuale disponibile, alte informaţii, după caz, date înregistrate în registrul comerțului că un 

anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat. 

Tarif: 20 lei/firmă - detalii 

Modalităţi de acces la informaţii 

• online, prin accesarea serviciului InfoCert (nu necesită utilizarea unei semnături 

electronice; plata se efectuează doar prin card bancar) 

• online, prin portalul ONRC,  (necesită utilizarea unei semnături electronice; plata se 

efectuează prin card bancar sau ordin de plată) 

• e-mail: onrc@onrc.ro (plata prin ordin de plată sau la ghişeu) 

• fax nr. +40213160829 (plata prin ordin de plată sau la ghişeu) 

• prin poştă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei) 

• la ghişeu – ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 

 II. Raport istoric  

Informaţii despre toate înregistrările efectuate în registrul comerţului în dreptul unei firme, 

prezentate în ordine cronologică şi completate cu situaţia la zi. 

Tarif: 250 lei/firmă - detalii 

Se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, în funcție de 

complexitatea lucrării. 

Modalităţi de acces la informaţii 

• online, prin portalul ONRC, (necesită utilizarea unei semnături electronice; plata se 

efectuează prin card bancar sau ordin de plată) 

• e-mail: onrc@onrc.ro (plata prin ordin de plată sau la ghişeu) 

• fax nr. +40213160829 (plata prin ordin de plată sau la ghişeu) 

• prin poştă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei) 

• la ghişeu – ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 

  

III. Informaţii din situaţia financiară anuală  

https://www.onrc.ro/index.php/ro/conturi-iban
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/wicket?p=rc.certificateConstatatoare
mailto:onrc@onrc.ro
https://www.onrc.ro/index.php/ro/contact-2/reteaua-onrc
https://www.onrc.ro/index.php/ro/conturi-iban
mailto:onrc@onrc.ro
https://www.onrc.ro/index.php/ro/contact-2/reteaua-onrc
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Se eliberează 5 indicatori financiari – cifra de afaceri, profit brut, pierderi, profit net, număr 

mediu de salariaţi, active imobilizate total - împreună cu informaţiile punctuale sau separat.  

Tarif: 20 lei/firmă - detalii. 

Modalităţi de acces la informaţii 

• online - prin accesarea serviciului RECOM, pentru principalii 5 indicatori financiari; 

• online, necesită semnătură electronică,   

• e-mail : onrc@onrc.ro 

• fax nr. +40213160829 

• la ghişeu – ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 

 Informații din registrul comerțului grupate în funcție de un criteriu 

I. Situaţii statistice firme  

Statistici realizate pe baza datelor din registrul comerţului, în funcție de un criteriu, cum  ar fi, 

de exemplu: 

• înmatriculări; 

• menţiuni; 

• radieri de firmă; 

• obiectul de activitate; 

• formă juridică de organizare; 

Toate rapoartele se dau pe ţara şi în profil teritorial. 

Tarif: 9 lei/criteriu. 

Clasamente firme 

Clasamente în funcție de un criteriu: capital social subscris, cifra de afaceri, număr salariaţi, 

profit brut/net.  

Se furnizeaza informații privind datele de identificare: denumirea, numărul de ordine în 

registrul comerțului, codul unic de înregistrare, sediul social, starea firmei și informația 

utilizată drept criteriu de selecție. 

Tarif: 9 lei/firmă - detalii. 

Modalităţi de acces la informaţii 

• online, necesită semnătură electronică 

• e-mail : onrc@onrc.ro 

• fax nr. +40213160829 

• la ghişeu – ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 

Se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, în funcție de 

complexitatea lucrării. 

 II. Serii de firme grupate în funcție de un criteriu 

https://www.onrc.ro/index.php/ro/conturi-iban
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/recom?_nfpb=true&_windowLabel=RecomPortlet&_urlType=render&wlpRecomPortlet__wuview=%2FONRCPortalWeb%2Fappmanager%2FmyONRC%2Frecom%2F%3Fwicket%3AbookmarkablePage%3D%3Acom.romsys.onrc.portal.recom.furnizare.web.FurnizareInformatiiSearchPage#wlp_RecomPortlet
mailto:onrc@onrc.ro
https://www.onrc.ro/index.php/ro/contact-2/reteaua-onrc
https://www.onrc.ro/index.php/ro/conturi-iban
mailto:onrc@onrc.ro
https://www.onrc.ro/index.php/ro/contact-2/reteaua-onrc
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Serii de firme grupate în funcție de un criteriu. Se furnizeaza informaţii privind datele de 

identificare firmă: denumirea, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de 

înregistrare, sediul social, starea firmei și informația utilizată drept criteriu de selecție. 

Tarif: 9 lei/firmă - detalii. 

Tarifele se reduc în funcţie de numărul de firme despre care se solicită informaţii: 

• între 101 şi 1.000 de firme: reducere 30%; 

• între 1.001 şi 10.000 de firme: reducere 60%; 

• peste 10.000 de firme: reducere 80%.  

Modalităţi de acces la informaţii 

• online, necesită semnătură electronică,  

• e-mail : onrc@onrc.ro 

• fax nr. +40213160829 

• la ghişeu – ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 

Se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, în funcție de 

complexitatea lucrării. 

 

III. Copii certificate/copii 

• Pentru copii certificate se completează o cerere 
•  Tarif conform H.G. nr. 962/2017: 4 lei, la care se adaugă 0,2 lei/pagină - detalii 

Modalităţi de acces la informaţii 

• la ghişeu – oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 

• prin poștă 

• online, necesită semnătură electronică, click aici 

IV. Duplicate 

Se eliberează: 

• duplicate ale Certificatelor de înregistrare şi/sau ale Certificatelor constatatoare care atestă 

depunerea declaraţiilor pe proprie răspundere privind autorizarea funcţionării; 

• sub condiţia depunerii dovezii publicării într-un ziar de largă circulaţie a anunţului 

pierderii/furtului/distrugerii. 

Modalităţi de obţinere 

• la ghişeu – oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 

• prin poştă 

https://www.onrc.ro/index.php/ro/conturi-iban
mailto:onrc@onrc.ro
https://www.onrc.ro/index.php/ro/contact-2/reteaua-onrc
https://www.onrc.ro/index.php/ro/conturi-iban
https://www.onrc.ro/index.php/ro/contact-2/reteaua-onrc
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/wicket?p=rc.formulareEliberari
https://www.onrc.ro/index.php/ro/contact-2/reteaua-onrc
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2.5 Obtinerea autorizatiilor de functionare 
 

Orice societate comerciala care va desfasura activitate economica va avea obligatia sa obtina 

autorizatiile de functionare. O prima etapa este aceea de autorizare a codurile CAEN pe care 

societatea urmeaza sa le desfasoare la sediul social si/sau punctele de lucru. Autorizarea se va 

realiza la Registrul Comertului, iar actele necesare sunt cele de spatiu si hotararea adunarii 

generale, dupa caz. 

Totodata, in functie de obiectul de activitate al societatii comerciale, atat principal cat si 

obiectele de activitate secundare, mentionate in actul constitutiv, societatea comerciala trebuie 

sa mai obtina si alte autorizatii de functionare de la diverse institutii. 

- Autorizatie si a acord de functionare de la primaria in raza careia este sediul social sau 

punctul de lucru; sunt necesare doar daca exista activitate economica in spatii fizice 

special dedicate (de exemplu: spatii de birouri, magazine, depozite, spatii de productie 

bunuri etc.); 

- Autorizatie sanitara (de la DSP) si sanitar-veterinara (de la DSVP) – necesare pentru 

activitati cu impact asupra sanatatii populatiei, de genul magazinelor alimentare, 

restaurante, cantine, ferme animale, pasari etc; 

- Avizul de mediu (de la AFM) – necesar pentru activitati economice care au impact 

asupra mediului, ca de exemplu prelucrarea lemnului, productia de produse chimice, 

vopsitorii auto; 

- Autorizatia PSI (Protectia si Stingerea Incendiilor)- pentru activitati economice care 

implica numar mare de angajati, de clienti si spatii extinse, ca de exemplu centre 

comerciale, restaurant, unitati hoteliere, baruri,  depozite, cluburi etc.; 

- Autorizatia de la ITM privind protectia muncii – in cazul in care vor exista angajati; 

- Avizul pentru amplasarea unei reclame luminoase – se obtine de la primarie; 

- Avizul pentru difuzarea de muzica – in cazul cafenelelor, barurilor, restaurantelor – se 

obtine de la ORDA; 

- Certificatul de clasificare a unei unitati de cazare – in cazul pensiunilor, hotelurilor – 

se obtine de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP); 

- Avizul de la Ministerului de Interne si autorizatie de la Inspectoratele Judetene de 

Politie – in cazul firmelor cu activitate de paza si protectie; 

- Autorizatie de functionare de la Banca Nationala in cazul caselor de schimb valutar; 

- Avizul de la Comisia de Surpaveghere a Asigurarilor – in cazul firmelor cu activitate 

de asigurare/ reasigurare. 

Neobtinerea autorizatiilor conduce la aplicarea de amenzi si chiar la sanctiuni de inchidere 

a societatii. 

2.5.1 Obtinerea autorizatiei PSI: 

Autorizațiile de securitate la incendiu sunt documente emise de Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență în condițiile art. 30 din Legea nr. 307/2006 cu completările și modificările ulterioare, 

pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute la art. 1 din H.G.R. nr. 1739/2006, 

modificată și completată cu H.G.R. nr. 19/2014. 
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Având în vedere cele mai sus menționate, nu se emit autorizații de securitate la incendiu și nu 

este obligatorie solicitarea acestor documente pentru următoarele situaţii: 

Cazul I. 

Categoriile de construcții și amenajări care nu se încadrează la art. 1 din H.G.R. nr. 1739/2006, 

modificată și completată cu H.G.R. nr. 19/2014, astfel: 

- pentru clădiri sau spații amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, având destinația de 

comerț, producție sau depozitare cu aria desfășurată mai mică cu 400 m2; 

- pentru clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de alimentație publică, cu 

aria desfășurată mai mică de 200 m2; 

- pentru spații cu destinația de comerț, amenajate în clădiri de locuit colective cu aria 

desfășurată mai mică de 50 m2; 

- construcţii pentru structuri de primire turistică cu mai puţin de 3 camere sau mai puţin 

6 locuri pentru cazare; 

- clădiri sau spaţii amenajate în clădire având destinaţia de birouri, financiar-bancară, de 

asigurare şi burse cu aria desfăşurată mai mică cu 600 m2: 

- clădiri sau spaţii amenajate în clădire, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii 

(dispensare, policlinici) cu suprafaţa desfăşurată mai mică de 400 m2; 

- clădiri şi amenajări sportive, cu capacitatea mai mică cu 200 de locuri pe scaune în 

interior ori mai mică cu 2500 de locuri pe scaune în aer liber; 

- clădiri cu destinaţia de tip centru de agrement, cu aria desfăşurată mai mică cu 600 m2; 

- construcţii sau amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai 

mică cu 200 de locuri pe scaune ori având destinaţia comercială cu aria desfăşurată mai 

mică de 2500 m2; 

- clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcării şi/sau întreţinerii şi reparării a 

mai puţin de 10 autoturisme; 

- construcţii şi amenajări agrozootehnice cu aria construită mai mică cu 600 m2; 

- clădiri sau spaţii amenajate în clădiri având destinaţia pentru cultură cu aria desfăşurată 

mai mică de 600 m2. 

Cazul II. 

- Pentru clădirile sau spațiile amenajate în clădiri indiferent de destinație și suprafața dacă 

nu au fost efectuate lucrări de „schimbare de destinație, modificări, extinderi, etc., după 

anul 1992 când nu era instituită obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu, 

nu se impune autorizarea acestor spații întrucât nu se încadrează în prevederile art. 30 

din Legea nr. 307/2006, cu completările şi modificările ulterioare. 

Exemple. 

• unităţi de învăţământ preşcolar, şcolar, universitar realizate înainte de anul 1992 şi care 

nu au suferit lucrări de modificări, modernizări, extinderi, supraetajări în perioada 

1992-2015 nu se supun procedurii de autorizare; 

• spaţii comerciale la parterul blocurilor de locuit colective realizate înainte de anul 1992 

şi care nu au suferit lucrări de modificări, modernizări, extinderi, supraetajări în 

perioada 1992-2015 nu se supun procedurii de autorizare. 
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2.5.2 Obtinerea autorizatie de construire: 

Obtinerea autorizatiei de construire este reglemengtata prin LEGEA nr. 50/1991, actualizata in 

2018, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicata 

Actualizata prin: 

- Legea 147/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii; 

- OUG 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 

- OUG  100/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 

de constructii. 

Solicitantul autorizaţiei de construire poate fi orice persoană fizică sau juridică titular al unui 

drept real asupra imobilului — teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în 

cazul în care legea nu dispune altfel, care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de 

construcţii. 

Autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente 

organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru 

autorizarea executării lucrărilor de construcții (art. 7 alin. 1 din Legea 50/1991). 

Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. 1 din Legea 50/1991, pentru construcţiile 

reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, termenul de emitere a autorizaţiei 

de construire este de 15 zile de la data înregistrării cererii; de asemenea, se poate emite 

autorizaţie de construire în regim de urgență, pentru lucrările de consolidare la clădirile 

încadrate prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc 

seismic și care prezintă pericol public. 

 

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE 

(DEMOLARE) 

- Cerere tip completată de proprietar sau împuternicit legal 

- Copie după certificatul de urbanism 

- Proiect (2 exemplare) pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire (PAC) sau 

desfintare (PAD) cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, a solicitărilor din certificatul 

de urbanism 

- Anexa nr.1 completată, semnată şi ştampilată de proiectant, cu suprafaţa construită şi 

desfăşurată pentru constructii şi suprafaţa totală pentru amplasare firma , Legea nr.453/2001. 

- Extras C.F. original şi de dată recentă (max. 3 luni) 

- Fise tehnice pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism completate şi 

documentaţiile tehnice pentru utilitari (după caz) întocmite în vederea obţinerii vizelor şi 

acordurilor specifice 

- Avizele, acordurile şi după caz studiile solicitate prin certificatul de urbanism (2 exemplare) 

- Declaraţiile pe proprie răspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului 

- Dovadă de luare în evidenţă la Ordinul Arhitecţilor din România - Str. Mitropoliei nr. 17 

Codul fiscal, actualizat in 2019 stabileste taxele privind autorizatia de construire (art. 474). 
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 (1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma 

stabilită conform tabelului următor: 

  

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - 

a) până la 150 m2, inclusiv 5 - 6 

b) între 151 și 250 m2, inclusiv 6 - 7 

c) între 251 și 500 m2, inclusiv 7 - 9 

d) între 501 și 750 m2, inclusiv 9 - 12 

e) între 751 și 1.000 m2, inclusiv 12 - 14 

f) peste 1.000 m2 14 + 0,01 lei/m2, 

pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 

 

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% 

din taxa stabilită conform alin. (1). 

(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele 

menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, 

inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de 

construcţie se aplică următoarele reguli:  

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care 

solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia; 
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Lit. a) a alin. (7) al art. 474 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE 

URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 

noiembrie 2015 

b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai 

mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457; 

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 

zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie 

să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de 

specialitate al autorităţii administraţiei publice locale; 

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea 

lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice 

locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al 

autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie 

plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice 

diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 

(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este 

egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, 

aferentă părţii desfiinţate. 

(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare 

şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind 

ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii 

drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri 

pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare 

cuprinsă între 0 şi 15 lei. 

(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii 

au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care 

aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se 

regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată. 

(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în 

vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este 

egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 

(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 

campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 

(14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de 

expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este 

de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 

(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la 

reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 

cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. 

(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de 

către consiliile locale în sumă de până la 9 lei, inclusiv. 
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2.5.3 Obtinerea autorizatiei sanitare 

Cadrul legislativ 

Ordinul nr. 1030/2009 din 20/08/2009, versiune actualizata la data de 26/03/2012; 

Ordinul nr. 119/2014 din 04/02/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viaţă al populaţiei.  

Conform prevederilor legale, operatorii economici care vor să desfășoare o activitate de 

alimentație publică și sunt înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului, se autorizează din 

punct de vedere sanitar în baza declarației pe proprie răspundere, completată în cadrul Biroului 

Unic. Inainte de inceperea activitatii intreprinzatorii trebuie sa ia toate masurile pentru a se 

incadra in normele si reglementarile legale prevazute de lege.  

Direcția de Sănătate Publică nu emite autorizaţii, deoarece legislaţia nu prevede aşa ceva, ci 

doar, la cerere, puncte de vedere sau notificări de Certificare a Conformităţii. 

 

Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei sanitare de functionare cabinete medicale 

• Memoriu tehnic; 

• Plan de situatie cu incadrarea in zona; 

• Schite cu detalii de structura functionala si dotari specifice profilului de activitate; 

• certificat de inmatriculare, certificat constatator, rezolutie ; 

• Declaratia privind detinerea legala a spatiului; 

• Certificat de avizare cabinet – Colegiul Medicilor; 

• Fisa de aptitudine – Medicina muncii – atat pentru  medic cat si pentru asistent; 

• Contract de prestari servicii colectare, transport, procesare si eliminare finala a 

deseurilor medicale periculoase; 

• Certificat de membru –Colegiul medicilor – vizat pe anul in curs; 

• Asigurare de raspundere civila profesionala – atat pentru medic  cat si pentru asistenti; 

• Certificat de membru – Ordinul asistentilor – pentru asistent – vizat pe anul in curs. 

• Lista cu dotarea minima obligatorie  pentru infiintarea cabinetelor medicale , in functie 

de specialitatea fiecaruia ( Ord. nr. 153/26.02.2003); 

• Contract de service pentru aparatura medicala din dotare sau certificate de garantie in 

termen; 

• Taxa – 300 lei. 

 

2.5.4 Obtinerea autorizatiei sanitar –veterinara 

Autorizația sanitară veterinară reprezintă documentul emis de Direcția Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Județeană, respectiv a Municipiului București, care 

atestă că activitățile din unitățile care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau 

distribuie produse de origine animală prevăzute în Anexa nr. 1 din Norma sanitară veterinară 

aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor - ANSVSA nr. 57/2010, îndeplinesc condițiile sanitare veterinare de funcționare 

stabilite de legislația veterinară a Uniunii Europene și de cea națională. 
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Activitățile supuse autorizării sanitare veterinare sunt activitățile desfășurate în unitățile care 

produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală și care 

se autorizează de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Județeană, 

respectiv a Municipiului București, înainte de începerea desfășurării acestora. Activitățile 

supuse autorizării sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară aprobată prin 

Ordinul președintelui ANSVSA nr. 57/2010. 

Pentru activitățile desfășurate în unitățile prevăzute în Anexa nr. 1 pct. I la Norma sanitară 

veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 57/2010, DSVSA județeană, 

respectiv a Municipiului București eliberează autorizația sanitară veterinară condiționată, 

conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11 la Norma menționată, sau autorizația sanitară 

veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, 

conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12 din aceeași Normă, în urma obținerii de la Direcția 

igienă veterinară și epidemiologie a numărului de autorizare pentru schimburi intracomunitare. 

 

Pentru activitățile desfășurate în unitățile prevăzute în Anexa nr. 1 pct. II, DSVSA județeană, 

respectiv a Municipiului București acordă numărul de autorizare și eliberează autorizația 

sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4 la Norma indicată mai sus. 

 

Înainte de amplasare și de începerea construcției, în cazul unităților prevăzute în Anexa nr. 1 

din Norma arătată mai sus, reprezentantul legal al unității trebuie să înainteze DSVSA județene, 

respectiv a Municipiului București, în vederea verificării și certificării conformității cu 

legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor în vigoare, documentația care 

conține următoarele documente: 

a) cererea din partea unității, prin care solicită certificarea conformității documentației depuse 

cu legislația sanitară veterinară în vigoare; 

b) planul cu amplasarea obiectivului în zonă; 

c) proiectul planului unității cu fluxurile tehnologice și evidențierea echipamentelor și 

utilajelor; 

d) memoriul tehnic justificativ, cuprinzând descrierea activităților ce urmează a se desfășura și 

a obiectivului; 

e) chitanța care atestă că au fost achitate tarifele percepute de direcția sanitar-veterinară. 

 

În cazul în care, în urma verificării documentației precum și a verificării la fața locului a 

conformității datelor înscrise, se constată îndeplinirea condițiilor sanitare veterinare, directorul 

executiv al DSVSA județene, respectiv a Municipiului București emite o notificare, conform 

modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul 

președintelui ANSVSA nr. 57/2010, care este înaintată reprezentantului legal al unității, în care 

precizează că documentația depusă este conformă cu legislația sanitară veterinară în vigoare și 

aplică ștampila DSVSA județene, respectiv a Municipiului București pe planul cu amplasarea 

obiectivului în zonă și pe proiectul planului unității cu fluxurile tehnologice și evidențierea 

echipamentelor și utilajelor, atestând pe aceste documente, sub semnătură, faptul că sunt 

"conforme cu legislația sanitară veterinară în vigoare". 

În cazul în care, în urma verificării documentației precum și a verificării la fața locului a 

conformității datelor înscrise, se constată neconformități față de reglementările sanitare 

veterinare în vigoare, DSVSA județene, respectiv a Municipiului București, prin reprezentanții 
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săi, întocmește o notă de constatare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3 la Norma 

arătată, în care înscrie toate deficiențele constatate și emite către solicitant o adresă în care se 

precizează următoarele: "În urma verificării de către autoritatea sanitară veterinară competentă 

a documentației depuse, precum și a verificării la fața locului a conformității datelor înscrise, 

s-a constatat că nu sunt îndeplinite prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare." 

Orice modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizări și extinderi ale unității trebuie 

autorizate de către DSVSA județeană, respectiv a Municipiului București, fără a se percepe 

tariful de autorizare prevăzut. 

Tariful perceput de DSVSA județeană, respectiv a Municipiului București pentru verificările 

efectuate în vederea certificării conformității documentației depuse cu legislația sanitară 

veterinară și pentru siguranța alimentelor este reprezentat de 50% din tariful perceput pentru 

autorizarea sanitară veterinară, prevăzut în Anexa nr. 8 la Norma menționată, care se achită de 

către reprezentantul legal al unității în contul DSVSA județene, respectiv a Municipiului 

București, la depunerea documentației. 

Înainte de începerea activității reprezentantul legal al unității are obligația de a obține, după 

caz, autorizația sanitară veterinară, autorizația sanitară veterinară condiționată sau autorizația 

sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, 

de la DSVSA județeană, respectiv a Municipiului București. 

În vederea obținerii, după caz, a autorizației sanitare veterinare, a autorizației sanitare 

veterinare condiționate sau a autorizației sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare 

cu produse alimentare de origine animală pentru unitățile care desfășoară activitățile prevăzute 

în Anexa nr. 1 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 

57/2010, reprezentantul legal al unității depune la DSVSA județeană, respectiv a Municipiului 

București o documentație care va cuprinde: 

a) o declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de 

lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.2 pct. I din Procedura de autorizare a 

funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar, pentru obiectivele şi 

activităţile care NU se încadrează în anexa nr. 3.1; 

b) pentru obiectivele şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1: 

- cerere tip – dactilografiată; 

 - un memoriu tehnic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.3; 

- o schiţă tehnică cu fluxul tehnologic al obiectivului; 

 - o schiţă de amplasare şi proiectare pentru obiectivele nou-construite; 

- contractul încheiat cu direcţiile sanitar – veterinare pentru plata tarifelor reprezentând 

activitatea de asistenţă, inspecţie şi control sanitar – veterinar de stat, desfăşurate de 

personalul sanitar – veterinar de stat în unităţile de producere, prelucrare şi depozitare a 

produselor de origine animală, potrivit legislaţiei în vigoare; 

- statutul de societate – copie (dacă este cazul); 

- contractul de închiriere – copie sau actul de proprietate (dacă este cazul). 

 

c) dovada achitării taxei de autorizare, după caz. 

 Actele prezentate în copie trebuie să fie perfect lizibile. 

Pentru obţinerea autorizaţiei sanitar-veterinare, actele prezentate mai sus se depun la Direcţia 

sanitar – veterinară a municipiului Bucureşti sau a judeţului în care se află unitatea de 

producţie. 
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Taxe 

Nr. 

crt. 

Denumirea taxei, tarifului, 

comisionului 
Baza legală 

Nivelul taxei, 

tarifului, 

comisionului 

Contribuabil/Platitor 

  Taxe de autorizare din domeniul sanitar veterinar 

1 
Tarif aplicabil in domeniul 

reglementarii reagentilor 

OG 42/2004 cu 

modificarile si 

completarile ulterioare; 

Ordinul ANSVSA nr. 

96/2014 cu modificarile 

si completarile 

ulterioare, Anexa 4 

407 - 3879 lei 
persoana 

fizica/juridica   

2 

Tarif pentru evaluarea, 

inregistrarea, autorizarea si 

certificarea unitatilor care 

desfasoara activitati in 

domeniul hranei pentru 

animale si domeniul 

farmaceutic veterinar 

OG 42/2004 cu 

modificarile si 

completarile ulterioare; 

Ordinul ANSVSA nr. 

96/2014 cu modificarile 

si completarile 

ulterioare, Anexa 6 

146 - 4298 lei 
persoana 

fizica/juridica   

3 

Tarif pentru autorizare 

sanitar-veterinara si pentru 

siguranta alimentelor 

OG 42/2004 cu 

modificarile si 

completarile ulterioare; 

Ordinul ANSVSA nr. 

96/2014 cu modificarile 

si completarile 

ulterioare, Anexa 5 

11 - 1088 lei 
persoana 

fizica/juridica   

 

2.5.5 Autorizarea privind securitatea si sanatatea in munca  (SSM) 

Legislația în domeniul securității și sănătății în muncă - cadrul general LEGEA nr. 319/2006 a 

securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare 

 

Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă se asigura  prin 

procedura derulată de Inspectoratul Teritorial de Muncă, conform prevederilor H.G. 

nr.1426/2006 
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În vederea autorizării funcționării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, 

angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi 

desfăşoară activitatea următoarele documente: 

• Cerere (conform modelului nr.1) – în două exemplare semnate in original de angajator; 

• Declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului nr.2); 

• Copii ale actelor de înfiinţare; 

• Opis al actelor depuse în copie (conform modelului nr.1).   

 

2.5.6 Autorizatia pentru protectia mediului 

Ord nr. 1798 / 2007 Procedura emitere autorizatie mediu 

Ord nr. 184 / 1997 bilant de mediu 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este instituţia de specialitate a administraţiei publice 

centrale, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice cu competenţe în 

implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, conferite în baza Hotărârii de 

Guvern Nr. 1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia. 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a fost infiintaţă în anul 2004 într-o perioada de reforme 

instituţionale majore în domeniul protecţiei mediului. Aderarea României la Uniunea Europeana a 

constituit pentru societatea românească un obiectiv strategic fundamental. În baza Hotărârii de 

Guvern Nr. 459 din 19 mai 2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Protecţia Mediului au fost redefinite funcţiile şi atribuţiile astfel încât să se asigure cadrul legal necesar 

îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în Capitolul 22 din Documentul de poziţie. Trebuie menţionat faptul 

că, la acea dată, prin trecerea agenţiilor regionale şi judeţene pentru portecţia mediului din 

subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Mediului s-a creat cadrul necesar implementării legislaţiei şi reglementărilor comunitare la termenele 

stabilite. 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este menită să acţioneze pentru a asigura populaţiei un 

mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al României. Misiunea 

agenţiei, ca de altfel şi a celor 42 de agenţii judeţene, aflate în subordine directă este de a asigura un 

mediu mai bun în România pentru generaţiile prezente şi viitoare şi realizarea unor îmbunătăţiri 

majore şi continue ale calităţii aerului, solului şi apelor. 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului îşi indeplineşte misiunea prin exercitarea următoarelor 

atribuţii: 

• planificarea strategică de mediu; 

• monitorizarea factorilor de mediu; 

• autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului; 

• implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel naţional şi local; 

• raportările către Agenţia Europeană de Mediu, pe următoarele domenii: calitatea aerului, 

schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă. 

AUTORIZATIA DE MEDIU - procedura de emitere 
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Reglementarile cu privire la procedura de emitere a autorizatiei de mediu sunt cuprinse in cadrul 

Ordinului nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de 

mediu publicata in Monitorul Oficial nr. 808 din 27 noiembrie 2007, care stabileste conditiile de 

solicitare, de emitere si de revizuire a autorizatiei de mediu, coroborata cu Ordonanta de urgenta nr. 

195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, publicata in Monitorul Oficial nr. 1.196 din 30 

decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Autoritatea competenta pentru derularea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu (ACPM) este, 

dupa caz, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia 

Mediului (ANPM) sau autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului (ATPM). 

ATPM este, dupa caz, agentia regionala pentru protectia mediului, agentia judeteana pentru protectia 

mediului sau Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii". 

Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt obligatorii atat pentru desfasurarea activitatilor 

existente, cat si pentru inceperea activitatilor noi. 

La solicitarea unei autorizatii de mediu sau, dupa caz, cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei 

autorizatii de mediu existente, titularul activitatii este obligat sa depuna la ACPM un dosar cuprinzand 

urmatoarea documentatie: 

a) cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu; 

b) fisa de prezentare si declaratie; 

c) dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute in 

anexa nr. 3; 

d) planul de situatie si planul de incadrare in zona a obiectivului; 

e) procesul-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu 

intocmit potrivit Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea 

Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, cu 

modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, nota privind stadiul de realizare a programului 

pentru conformare existent; 

f) formularul de inregistrare, insotit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea 

activitatii gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire. 

Tarifele percepute de catre autorităţile competente pentru protecţia mediului pentru parcurgerea 

etapelor procedurale (ORDIN nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi 

serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare 

şi cuantumul tarifelor aferente acestora modificat prin ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru 

modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului): 

  

Nr. 
crt. 

Scopul lucrării sau al 
serviciului 

Tipul lucrării sau al serviciului care 
se prestează 

Cuantumul 
tarifului 
care se 

încasează, 
fără TVA 

(lei) 

Precizări 
suplimentare 
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1. Parcurgerea procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului pentru anumite 
proiecte publice şi private 
(diverse etape) sau 
revizuirea/actualizarea 
acordului de mediu 

Evaluarea iniţială a solicitării 100   

Etapa de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului 

400 Pentru proiectele 
pentru care este 
obligatorie 
efectuarea 
raportului la studiul 
de evaluare a 
impactului asupra 
mediului nu se 
tarifează această 
etapă. 

Etapa de definire a domeniului 
evaluării şi de realizare a raportului 
evaluării impactului asupra mediului 

1.000   

Etapa de analiză a calităţii raportului 
evaluării impactului asupra mediului 

2.000   

Revizuirea /actualizarea acordului de 
mediu 

500   

2. Parcurgerea procedurii de 

emitere a autorizaţiei de 
mediu 

Evaluarea documentaţiei în vederea 

emiterii autorizaţiei de mediu 

500   

Analiza bilanţului de mediu 1.000 Se aplică şi pentru 
analiza bilanţului de 
mediu pentru 
stabilirea obligaţiilor 
de mediu. 

Finalizarea programului pentru 
conformare, după caz 

1.000   

Revizuirea autorizaţiei de mediu 250   

3. Parcurgerea procedurii de 
emitere a avizului de mediu 
pentru planuri şi programe 
(diverse etape) 

Încadrare 500   

Analiza calităţii raportului:     

- planuri /programe locale 500   

- planuri /programe judeţene 1.500   

- planuri /programe regionale 2.000   

- planuri /programe naţionale 2.500   

4. Parcurgerea procedurii de 
emitere a autorizaţiei 
integrate de mediu sau 
revizuirea /actualizarea 
acesteia (diverse etape) 

Analiza preliminară a documentaţiei, 
realizată de către autorităţile publice 
pentru protecţia mediului 

1.000   

Analiza propriu-zisă a documentaţiei 
de susţinere a solicitării autorizaţiei 
integrate de mediu 

5.000   

Revizuirea /actualizarea autorizaţiei 
integrate de mediu 

2.500   

 

2.6 Controale 

2.6.1 Controale efectuate de UAT – Primaria 

Primaria elibereaza mai multe acte administrative pentru care are si rol de control.  
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Actele administrative eliberate de către UAT (Unitatea Administrativ Teritoriala) în vederea 

desfășurării activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, inclusiv activități 

de alimentație publică sunt: 

- Acord de funcționare - pentru operatorii economici şi organizații non-profit, ONG-

uri, ce desfășoară activități comerciale, de prestări servicii, producție și altele care nu 

se regăsesc îngrupele CAEN 561, 563 și 932. 

- Autorizație de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică- 

pentru operatorii economici ce desfășoară activități de alimentație publică care se 

regăsesc în grupele CAEN 561, 563 și 932. 

Referitor la disciplina in constructii, prin serviciul de control, primaria are urmatoarele 

atributii: 

• efectuează controale pentru depistarea construcţiilor şi organizărilor de şantier 

fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, inclusiv a construcţiilor cu 

caracter provizoriu sau care nu respectă autorizaţiile emise; 

• verifică sesizările şi reclamaţiile persoanelor fizice şi juridice referitoare la 

disciplina în construcţii; 

• participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor şi a 

organizărilor de şantier 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; 

• verifică executarea lucrărilor de reparaţii a părţii carosabile şi pietonale şi 

aplică sancţiuni contravenţionale în cazul nerespectării condiţiilor impuse în 

autorizaţia de construire; 

• sesizează instanţele de judecată şi organele de urmărire penală cu privire la 

continuarea construcţiilor fără autorizaţie faţă de care s-a dispus sistarea 

execuţiei lucrărilor sau pentru lucrări ce se edifică în zona de protecţie a 

monumentelor istorice fără autorizaţie de construcţie sau cu nerespectarea 

acesteia; 

• participă la recepţia lucrărilor de construire în zona de competenţă la solicitarea 

Direcţiei Urbanism; 

• constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin legi, hotărâri şi ordonanţe 

ale guvernului, hotărâri ale consiliului local, contravenţiile privind disciplina 

în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează 

procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării 

sancţiunii, conform prevederilor legale; 

• verifică respectarea normelor legale privind construcţiile şi împrejmuirile 

degradate; 

• verifică şi ia măsuri pentru respectarea regulamentului şi a normelor privind 

mijloacele publicitare. 
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• verifică agenţii economici in vederea obţinerii acordului de funcţionare din 

punct de vedere urbanistic. 

2.6.2 Controale efectuate de Garda de Mediu 

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU (GNM) este instituţie publică şi funcţionează ca 

organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, 

finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Mediului. 

Este un corp specializat de inspecţie şi control care poate lua măsuri de sancţionare, de 

suspendare, respectiv de sistare a activităţii, ca urmare a poluării şi deteriorării 

mediului său pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare. 

GNM este responsabilă de asigurarea controlului implementării profesioniste, 

uniforme şi integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislaţiei naţionale 

armonizate cu cea comunitară, în domeniul protecţiei mediului. 

GNM are atribuţii privind aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, 

constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, 

inclusiv a nerespectării reglementarilor prevăzute în legile specifice din domeniile 

controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor 

periculoase, biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu şi altor 

domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare. 

GNM îndeplineşte un rol activ pentru asigurarea securităţii mediului prin acţiuni de 

prevenire a riscurilor şi limitarea ameninţărilor de ordin ecologic, respectiv poluarea 

resurselor de apă, a aerului, diminuarea fertilităţii solului, poluarea transfrontalieră şi 

altele. 

Organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu este reglementată de Hotărârea 

Guvernului României nr. 1005/2012 cu modificările şi completările ulterioare. 

Comisariatul General: 

• elaborează şi asigură realizarea strategiei de inspecţie şi control, 

• desfăşoară acţiuni operative pe întreg teritoriul ţării, în baza sarcinilor şi 

atribuţiilor stabilite de comisarul general; 

• stabileşte toate măsurile operative pentru optimizarea activităţii de control. 

Comisarii din cadrul structurilor tehnice de specialitate ale Comisariatului General şi 

conducătorii acestora au atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi 

sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul ţării. 

 

   Atribuţiile principale ale Garzii de Mediu sunt:  

• Controlează activităţile cu impact asupra mediului şi aplică, după caz, sancţiuni 

contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care le desfăşoară; 

• Controlează respectarea măsurilor de protecţie a mediului prevăzute în actele 

de reglementare emise de autoritatea competenta pentru protecţia mediului, 

verifica îndeplinirea măsurilor stabilite prin programele pentru conformare şi 

planurile de acţiuni pentru activităţi economice şi asigură controlul de 

specialitate; 
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• Constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile în domeniul 

protecţiei mediului, sesizează organele de urmărire penală competenţe 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 natura 

infracţională în domeniul său de activitate, împreuna cu organele competente, 

prin personalul împuternicit în acest sens, în baza protocoalelor de colaborare 

încheiate; 

• Controlează respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de 

autoritatea competenta pentru protecţia mediului pentru realizarea proiectelor, 

pe parcursul executării lucrărilor şi la finalizarea proiectelor. 

 

      Atribuții specifice în domeniul 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, împreuna cu organele competente, după caz, şi 

ia măsurile corespunzătoare, potrivit legi 

• 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 populaţiei sau în cazul în care se constată depăşirea concentraţiilor 

poluanţilor peste limitele admise de legislaţia în vigoare 

• 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, modul de 

funcţionare a staţiilor de epurare şi respectarea condiţiilor de calitate a apelor 

uzate evacuate în emisare, potrivit reglementarilor în vigoare 

• controlează respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul emisiilor 

industriale şi ia măsurile corespunzătoare potrivit legii, respectarea 

prevederilor referitoare la protecţia atmosferei şi ia măsuri corespunzătoare, 

potrivit legii. 

 

   Atribuții specifice în domeniul controlului gestiunii deșeurilor, substanțelor şi 

amestecurilor periculoase 

• exercită controlul activităţilor operatorilor economici privind conformarea la 

cerinţele legislaţiei de mediu în domeniul gestiunii deşeurilor de orice natură; 

• monitorizează producătorii, importatorii și distribuitorii de substanțe și 

preparate periculoase; 

• controlează activităţile operatorilor economici privind transportul deşeurilor, 

• controlează realizarea importului, exportului şi tranzitului de substanţe şi 

amestecuri periculoase 
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• verifică respectarea condițiilor specifice prevăzute în autorizațiile eliberate de 

Agenția Europeană pentru Produse Chimice pentru substanțele incluse în anexa 

XIV la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea 

și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției 

Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și 

de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a 

Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 

76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei; 

• controlează respectarea prevederilor legislației specifice privind substanțele 

care epuizează stratul de ozon. 

 

Atribuții specifice în domeniul biodiversității 

• Controlează respectarea prevederilor legislaţiei specifice privind ariile naturale 

protejate, parcurile şi rezervaţiile naturale; 

• Asigură controlul şi inspecţia activităţilor care implică organisme vii 

modificate genetic; 

• Controlează respectarea reglementărilor privind importul/exportul de plante şi 

animale din flora şi fauna sălbatică; 

• Controlează şi verifică îndeplinirea obligaţiilor care revin operatorilor care 

introduc pentru prima dată pe piaţa lemn, precum şi comercianţilor în ceea ce 

priveşte informaţiile referitoare la furnizorii de lemn sau produse din lemn, 

conform Regulamentului (UE) nr. 995/2010 

• Controlează activitățile de recoltare, capturare și/sau de achiziție și 

comercializare pe piața internă a plantelor și animalelor din flora și fauna 

sălbatică, terestră și acvatică, sau a unor părți ori produse ale acestora, în stare 

vie, proaspătă ori semiprelucrată; 

• Controlează respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea și 

valorificarea deșeurilor provenite din prelucrarea materialului lemnos; 

• Controlează respectarea obligațiilor ce le revin proprietarilor și deținătorilor de 

terenuri, cu/sau fără titlu, de a proteja flora și fauna sălbatică existente pe 

acestea, în scopul menținerii echilibrului ecologic și conservării biodiversității. 

(Sursa: www.gnm.ro ) 

 

2.6.3 Controale efectuate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 

BAZA LEGALA: 

• HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun 

avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu 

http://www.gnm.ro/
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• HG nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie 

realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează 

puncte de comandă de protecţie civilă 

• ORDIN nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi 

autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă 

• ORDIN Nr. 1045/I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea Normelor metodologice 

de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice; 

• ORDIN Nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a 

persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor. 

 

2.6.4 Controale efectuate de Autoritatea pentru Protectia Consumatorului (ANPC) 

Atribuţiile ANPC în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 700/2012 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sunt 

si de control. ANPC desfăşoară activităţi de supraveghere a pieţei produselor şi 

serviciilor destinate consumatorilor si controlează: 

- respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la 

securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale 

consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, 

distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile 

vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează 

produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la 

acestea, excepţie făcând controalele igienicosanitare şi sanitar-veterinare la 

producători, în cazul produselor alimentare;  

- constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, 

prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori 

nealimentare şi servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanţă cu 

dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor 

contravenţionale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte 

ori constată încălcări ale legii penale;  

- controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele 

prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;  

- solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a 

licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii. 

   Sursa: https://anpc.ro  

2.6.5 Controale efectuate de Inspectia Sanitara de Stat 

Directia de Sanatate Publica (fostul SANEPID) este o institutie aflata in subordinea 

Ministerului Sanatatii, care exercita atributii specifice de inspectie sanitara, pentru a 

putea evalua permanent starea de sanatate a populatiei din teritoriul arondat. 

Directia de Sanatate Publica are competente de control, supraveghere si autorizare 

(unde este cazul) asupra agentilor economici. 

Inspectorii sanitari verifica, ulterior asumării de către solicitant a declarației pe proprie 

răspundere, măsura în care unitatea de alimentație publică respectă normele sanitare în 

vigoare. 

https://anpc.ro/
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În acest context, operatorul economic este obligat să respecte o serie de cerințe, care 

se circumscriu într-o oarecare măsură atribuțiilor Autorității Naționale Sanitare 

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (de la compartimentarea și amenajarea 

spațiului, până la verificarea zilnică a stării de igienă şi de sănătate a angajaţilor. 

 

2.6.6 Controale efectuate de Inspectia Sanitar-Veterinara  

Realizarea activităţii de control a aplicării normelor sanitar-veterinare şi a activităţilor 

publice sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se realizează în conformitate 

cu prevederile art. 5 lit. a) şi art. 10 lit. c) si m) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 

privind organizarea activităţii sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Aspectele sanitar-veterinare intră în atribuțiile Autorității Naționale Sanitare 

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Orice activitate economică care implică 

produse alimentare necesită, conform legii, înregistrarea în cadrul instituției de mai 

sus. Astfel, aspectele verificate de către inspectorii DSVSA, în cadrul activității de 

alimentație publică, sunt următoarele: 

• autorizația sanitar-veterinară; 

• asigurarea desfășurării circuitelor funcționale între și în timpul operațiunilor; 

• localul (starea de întreținere, igienizare corespunzătoare, dotare apă, canalizare 

adecvată, iluminat corespunzător, existența spațiilor de depozitare a produselor 

de origine animală, materii prime, produse etc); 

• păstrarea alimentelor, în condiții de igienă și la temperatură corespunzătoare; 

• echipamentele de lucru, ustensilele, recipienții folosiți sunt confecționate din 

materiale lavabile, netoxice; 

• prelucrarea produselor; 

• dovada cursurilor de igienă pentru angajaţi; 

• prezența animalelor sau dăunătorilor (existența de aparate de captare a 

dăunătorilor și plasă contra insectelor la geamuri); 

• existența toaletelor pentru personal, asigurarea de apă rece și caldă, ventilație 

mecanică sau naturală; 

• existența ghidului de bună practică de igienă (HACCP), întocmit voluntar; 

• asigurarea depozitării și evacuării resturilor menajere culinare, gunoi, deșeuri 

solide, contract cu o firmă de salubrizare specializată în acest scop; 

• efectuarea controlului medical periodic al personalului; 

• asigurarea trasabilității produselor (factură, aviz, certificat de calitate, declarație 

de conformitate, certificat de sănătate publică veterinară); 

• etichetarea, marcarea corespunzătoare - termen de valabilitate. 

Sursa: http://www.ansvsa.ro/wp-content/uploads/2017/06/PS-02-DICO-Desfasurarea-

misiunii-de-control-la-fata-locului.pdf  

 

2.6.7 Controale efectuate de ANAF 

http://www.ansvsa.ro/wp-content/uploads/2017/06/PS-02-DICO-Desfasurarea-misiunii-de-control-la-fata-locului.pdf
http://www.ansvsa.ro/wp-content/uploads/2017/06/PS-02-DICO-Desfasurarea-misiunii-de-control-la-fata-locului.pdf
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Inspecţia fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalităţii şi 

conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în 

legătură cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării 

prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a 

bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente, stabilirea diferenţelor de obligaţii 

fiscale principale. 

Inspecţia fiscală se exercită asupra oricăror persoane şi entităţi, indiferent de forma lor 

de organizare, la contribuabili, cât şi la plătitori, adică acelei persoane care, în numele 

contribuabilului, are obligaţia de a plăti sau de a reţine şi de a plăti ori de a colecta şi 

plăti, după caz, impozite, taxe şi contribuţii sociale. De asemenea, plătitor este 

considerat şi sediul secundar obligat să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii şi de 

venituri asimilate salariilor.  

Ghidul pentru inspectie fiscal prezinta in detaliu controalele ce revin ANAF prin lege. 

. 

Sursa: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/inspectie_fiscala/QW24_v2_final_ghid_1

.pdf  

 

2.6.8 Controale efectuate de Serviciul de Investigare a Criminalităţii 

Economice (Politia Economica) 

Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice funcţionează ca unitate specializată 

în domeniu, asigurând aplicarea unitară a actelor normative în vigoare şi având ca 

obiectiv prioritar prevenirea şi combaterea criminalităţii circumscrise domeniului 

economico-financiar sub conducerea şi controlul procurorilor desemnaţi, în 

conformitate cu prevederile legale. 

Fundamentată pe principii europene moderne, activitatea Direcţiei de Investigare a 

Criminalităţii Economice are la bază practici de lucru noi sprijinite de sisteme 

inovatoare. În termeni generali, se doreşte un management poliţienesc proactiv şi 

reactiv, fapt ce presupune asigurarea unui mod de gestionare organizaţională adaptat 

la exigenţele actuale şi de perspectivă, care să creeze capacitatea de răspuns adecvată 

la condiţiile tot mai complexe de funcţionare, în vederea realizării unei structuri 

moderne, flexibile, compatibilă cu instituţiile similare din cadrul Uniunii Europene. 

Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice funcţionează în principal ca 

structură de conducere, coordonare, sprijin, îndrumare şi monitorizare a structurilor 

teritoriale, putând efectua şi activităţi proprii de investigare şi/sau cercetare a 

infracţiunilor date în competenţă. Deasemenea, cooperează, în condiţiile legii, cu 

structuri similare din alte ţări, precum şi cu organisme internaţionale abilitate în 

domeniul combaterii criminalităţii economico-financiare. 

 

2.6.9 Registrul unic de control 

 

Temei legal: Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/inspectie_fiscala/QW24_v2_final_ghid_1.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/inspectie_fiscala/QW24_v2_final_ghid_1.pdf
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Contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

autorizate potrivit legii, au obligația să țină registrul unic de control care are ca scop 

evidențierea tuturor controalelor desfășurate la contribuabil de către toate organele de control 

specializate, în domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea în 

construcții, protecția consumatorului, protecția muncii, inspecția muncii, protecția împotriva 

incendiilor, precum și în alte domenii prevăzute de lege. Organele de control au obligația de a 

consemna în registru, înaintea începerii controlului, următoarele elemente: numele și 

prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul, unitatea de care aparțin, numărul 

legitimației de control, numărul și data delegației/ordinului de deplasare, obiectivele 

controlului, perioada controlului, perioada controlată, precum și temeiul legal în baza căruia se 

efectuează controlul. Contribuabilii nou-înființați sunt obligați ca, în termen de 30 de zile de la 

data înregistrării, să achiziționeze registrul unic de control. 

 

2.7 Nediscriminare 

2.7.1 Egalitate de sanse si gen 

Legea nr. 178/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind 

egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați reglementează regimul general 

al ocupației de expert în egalitate de șanse și de tehnician în egalitatea de șanse, așa 

cum sunt prevăzute acestea în Clasificarea ocupațiilor din România. 

 Aceasta lege prevede ca instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, civile și 

militare, cu un număr de peste 50 de angajați, precum și companiile private cu un 

număr de peste 50 de angajați să identifice un angajat căruia să îi repartizeze, prin fișa 

postului, atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați. 

În limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale, angajatorul poate opta pentru 

angajarea unui expert/tehnician în egalitate de șanse. La nivelul instituției/companiei, 

din perspectiva domeniului specific al fiecărei entități în care își desfășoară activitatea, 

expertul/tehnicianul în egalitatea de șanse sau persoana desemnată cu atribuții în 

domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați are următoarele 

atribuții principale: 

a) analizează contextul de apariție și evoluție a fenomenului de discriminare de gen, 

precum și nerespectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați și 

recomandă soluții în vederea respectării acestui principiu, conform legii; 

b)formulează recomandări/ observații/ propuneri în vederea 

prevenirii/gestionării/remedierii contextului de risc care ar putea conduce la 

încălcarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați cu 

respectarea principiului confidențialității; 

c) propune măsuri privind asigurarea egalității de șanse și de tratament între femei și 

bărbați, evaluează impactul acestora asupra femeilor și bărbaților; 

d) elaborează planuri de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse 

între femei și bărbați în care să fie cuprinse cel puțin: măsuri active de promovare a 

egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea discriminării 

directe și indirecte după criteriul de gen, măsuri privind prevenirea și combaterea 
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hărțuirii la locul de muncă, măsuri privind egalitatea de tratament în ceea ce privește 

politica de remunerare, promovare în funcții și ocuparea funcțiilor de decizie; 

e) elaborează, fundamentează, evaluează și implementează programe și proiecte în 

domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;  

f) acordă consultanță de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislației naționale 

și comunitare în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați." 

 

2.7.2 Accesul persoanelor cu dizabilitati 

Baza legala:  

• Legea nr. 448 din 2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, modificata in 2019; 

• Hotararea Guvernului nr 268 din 2007  de aprobare a Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 din 2006; 

• Ordin nr. 1254/2018 din 16 martie 2018 pentru aprobarea Instrumentului de 

monitorizare privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără 

bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 – 2020. 

Scopul activităţii de monitorizare este identificarea, analiza şi proiectarea intervenţiilor 

privind posibile decalaje faţă de indicatorii de rezultat stabiliţi pentru măsurile 

prevăzute în Planul operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O 

societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 - 2020. 

Sursa: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/O1254-2018.pdf  

 

2.8 Implementarea masurilor in domeniul: Dezvoltare durabila / utilizarea resurselor 

regenarabile  

2.8.1 Colectarea selectiva a deseurilor 

Colectarea selectivă reprezintă o parte a procesului de reciclare, prin care materialele 

reciclabile sunt adunate și transportate spre centre de reiclare. Procesul de reciclare 

presupune compostarea deșeurilor, colectarea separată și tratarea deșeurilor pentru 

reintroducerea lor în circuitul economic. Colectarea selectivă are ca scop protejarea 

mediului înconjurător. De asemenea, contribuie la o eficiență sporită de utilizarea 

resurselor. 

Conform Ordinului nr. 1281/2005, privind stabilirea modalităților de identificare a 

containerelor pentru diferite tipuri de material în scopul aplicării colectării selective, 

pentru aplicarea la nivel național a colectării selective, containerele și recipientele de 

colectare a deșeurilor se inscripționează cu denumirea materialelor reciclabile și 

culoarea specifică pentru fiecare tip de material. Materialele ce pot fi reciclate sunt: 

hârtie, sticlă, plastic și metal. 

Colectarea selectivă se realizează prin intermediul a 3 containere, de culoare și 

destinații diferite, astfel: 

• Culoarea galbenă a containerului presupune depozitarea de deșeuri din metal și 

plastic; 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/O1254-2018.pdf
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• Culoarea albastră a containerului presupune depozitarea de deșeuri din hârtie și 

carton; 

• Culoarea verde a containerului presupune depozitarea de deșeuri din sticla. 

2.8.2 Utilizarea eficienta a resurselor 

Creșterea economiei mondiale și sporirea populației globale (9 miliarde până în 2050) 

au ca rezultat consumul rapid al resurselor naturale ale Pământului. Resurse precum 

apa, solul, aerul curat și serviciile ecosistemice sunt vitale pentru sănătate și pentru 

calitatea vieții, însă sunt disponibile doar în cantități limitate. Concurența tot mai mare 

pentru anumite resurse va duce la deficite și la creșterea prețurilor, ceea ce va afecta 

economia Europei. Resursele trebuie să fie gestionate mai eficient pe durata întregului 

ciclu de viață, de la extracție, transport, prelucrare și consum până la eliminarea 

deșeurilor. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeana insistă pe „eficiența 

utilizării resurselor”. Eficiența utilizării resurselor înseamnă să producem mai multă 

valoare cu mai puține resurse și să ne schimbăm obiceiurile de consum. Aceasta va 

limita riscul apariției de deficite și va menține impactul asupra mediului în limitele 

naturale ale planetei. Este un principiu general care se aplică tuturor resurselor naturale, 

de la alimente, lemn și biodiversitate până la energie, metale, sol, apă, minerale, 

atmosferă și pământ. Creșterea eficienței utilizării resurselor în Europa reprezintă un 

mijloc princare obiectivele de politică economică, socială și de mediu se pot atinge mai 

ușor, mai sigur și cu costuri mai mici. 

Sursa: 

https://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/factsheet_ro.pdf  

 

2.8.3 Reducerea emisiilor de CO2 

Pentru a împiedica schimbările climatice periculoase, Uniunea Europeana  s-a angajat 

în cadrul Acordului de la Paris să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 

40% până în 2030 prin comparație cu nivelul din 1990. 

În noiembrie 2018, Comisia Europeană a prezentat o strategie UE pe termen lung 

pentru a ajunge la o economie neutră pentru mediul înconjurător până în anul 2050, 

care include opt căi posibile. Înaintea Consiliului European din mai 2019  în care liderii 

europeni ar trebui să aprobe această strategie, Parlamentul European a votat, pe 14 

martie 2019, o rezoluție cu recomandări. Deputații europeni au cerut liderilor să ridice 

obiectivul de reducere a emisiilor pentru 2030 și au reiterat poziția Parlamentului de a 

aloca cel puțin 35% din cheltuielile pentru cercetare (Orizont Europa) proiectelor de 

susținere a obiectivelor climatice. 

Pentru a atinge aceste obiective climatice, Uniunea Europeană a elaborat o legislație 

ambițioasă care include: 

a)Un sistem de comercializare a cotelor de emisii pentru industrie. 

Sistemul Uniunii Europene de comercializare a cotelor de emisii (ETS) are ca scop 

reducerea emisiilor de carbon din industrie, obligând companiile să dețină un permis 

https://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/factsheet_ro.pdf
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pentru fiecare tonă de CO2 pe care o emit. Companiile trebuie să cumpere permisele 

prin licitații și sunt stimulate de acest sistem să dezvolte tehnologii inovatoare. 

Sistemul european de comercializare a cotelor de emisii este prima piață de carbon din 

lume și rămâne cea mai mare piață. Reglementează aproximativ 45% din totalul 

emisiilor de gaze cu efect de seră din UE și acoperă aproximativ 11.000 de centrale 

electrice și fabrici de producție. Scopul este de a reduce emisiile cu 43% față de 2005. 

b)Abordarea emisiilor de CO2 din celelalte sectoare 

Sectoarele care nu sunt acoperite de sistemul de comercializare a cotelor de emisii - 

cum ar fi transportul, agricultura, clădirile și gestionarea deșeurilor - reprezintă aproape 

60% din totalul emisiilor din UE. Emisiile din aceste sectoare vor fi reduse cu 30% 

până în 2030 față de 2005. 

Acest lucru se va face prin intermediul unor obiective naționale ce vor fi calculate pe 

baza produsului intern brut pe cap de locuitor. Țările UE cu venituri mici vor beneficia 

de sprijin.  

c)Reducerea emisiilor provenite de la autovehicule 

15% dintre emisiile de CO2 ale UE sunt produse de autoturisme și autoutilitare. UE a 

adoptat o lege care să consolideze standardele privind emisiile de gaze, introducând un 

obiectiv de reducere a emisiilor de CO2 de 37,5% pentru autoturismele noi și de 31% 

pentru furgonetele noi până în 2030. Parlamentul European a aprobat o propunere de 

reducere a emisiilor de CO2 de la camioanele noi cu 30% prin comparație cu nivelurile 

din 2019. Parlamentul solicită, de asemenea, măsuri pentru facilitarea trecerii către 

vehicule electrice și hibride.  

d) Gestionarea pădurilor pentru combaterea schimbărilor climatice 

Pădurile UE absorb anual aproximativ 10,9% din totalul emisiilor de gaze cu efect de 

seră din UE. UE dorește să folosească această putere pentru combaterea schimbărilor 

climatice. 

Noua legislație urmărește prevenirea emisiilor cauzate de defrișări și obligă fiecare țară 

UE să compenseze schimbările în utilizarea terenurilor, care conduc la emisii de CO2, 

prin o mai bună gestionare a pădurilor sau creșterea suprafeței forestiere. 

Sursa: 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180305STO99003/reducere

a-emisiilor-de-co2-obiective-si-masuri-ue  

 

2.9 Concluzii 

In ultimii ani putem discuta, in general, de mai multe masuri importante introduse care au 

condus la o inlesnire in comunicarea unei intreprinderi cu autoritatile publice locale sau 

centrale, de la autorizarea activitatilor, plata taxelor si pana la depunerea declaratiilor online la 

ANAF. 

In vederea imbunatatirii comunicarii si eficientizarii activitatii administratiei publice locale si 

centrale au fost create instrumente online care pot fi accesate cu usurinta de contribuabili.  

Printre acestea mentionam cele mai importante portaluri: 

- www.eguvernare.ro   

- www.ghiseul.ro  

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180305STO99003/reducerea-emisiilor-de-co2-obiective-si-masuri-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180305STO99003/reducerea-emisiilor-de-co2-obiective-si-masuri-ue
http://www.eguvernare.ro/
http://www.ghiseul.ro/
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- https://portal.onrc.ro/ 

- https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice  

- https://www.e-licitatie.ro/ 

Cu toate acestea, exista situatii in care institutiile solicita documente care ar putea fi obtinute 

prin simpla conlucrare interinstitutionala. Putem vorbi aici de o deficienta in interoperabilitatea 

bazelor de date de la diferite institutii, proces care ar putea inlesni obtinerea de informatii in 

timp foarte scurt privind situatia persoanei juridice in cauza si care ar putea sa o scuteasca sa 

piarda timp pentru obtinerea acestor documente (certificate de atestare fiscala, cazier judiciar, 

fisa rol, starea firmei, etc).  

III. Rezultatele studiului privind evaluarea barierelor administrative 

pentru initierea si dezvoltarea afacerilor 

Instrumentul principal pentru evaluarea barierelor administrative pentru initierea si 

dezvoltarea afacerilor a fost efectuarea unui sondaj pe baza de chestionar pentru colectarea 

datelor. S-au utilizat doua tipuri de chestionare:  

- Chestionar pentru evaluarea barierelor administrative pentru initierea si dezvoltarea 

afacerilor destinat persoanelor juridice; 

- Chestionar pentru evaluarea barierelor administrative pentru initierea afacerilor 

destinat persoanelor fizice care au intentia de a infiinta o intreprindere 

3.1 Chestionar privind evaluarea barierelor administrative pentru initierea si dezvoltarea 

afacerilor – persoane juridice 
Chestionarul a fost distribuit utilizand instrumente online si prin intermediul operatorilor de teren. 

Pentru completarea online a chestionarului a fost utilizat portalul Google forms. De asemenea, toate 

chestionarele completate in forma fizica au fost introduse de catre operator pe platforma online, 

avand astfel toate datele intr-un singur loc. 

3.1.1 Tipul organizatiei 

Din punct de vedere al organizatiilor respondente, peste 48% provin din randul societatilor cu 

raspundere limitata, 38% sunt organizatii neguvernamentale implicate in activitati de sustinere a 

mediului de afaceri, iar aproximativ 14% provin din randul patronatelor si sindicatelor. 

 

 

https://portal.onrc.ro/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice
https://www.e-licitatie.ro/
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3.1.2 Care sunt principalele bariere pe care le consideraţi în a dezvolta afaceri in Romania? Va 

rugam sa incercuiti in tabelele de mai jos. Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 

3.1.2.1 Fiscalitate 

3.1.2.1.1 Schimbarile legislative 

Aproximativ 81% dintre respondenti considera schimbarile legislative frecvente ca fiind o bariera 

foarte mare in dezvoltarea afacerilor in Romania. Doar 2% dintre respondenti considera acest aspect 

ca fiind cu impact minim in dezvoltarea afacerilor, iar 7% considera ca impactul este unul mediu. 

 

 

 

3.1.2.1.2 Fiscalitate [impozit pe profit] 

In ceea ce priveste impozitul pe profit aplicat firmelor romanesti, 56% dintre respondenti considera 

ca  impozitarea actuala afecteaza dezvoltarea afacerilor intr-o masura mare, 16% considera ca 

impactul este minim, iar 28% dintre acestia considera ca impactul este unul mediu. 
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3.1.2.1.3 Fiscalitate [cota TVA (colectare, rambursare, modul de declarare in scopuri de TVA)] 
 
In ceea ce priveste cota TVA, 49% dintre respondenti considera ca cuantumul si modul de aplicare al 
cotei de TVA are un impact mare in dezvoltarea afacerilor, 32% considera ca impactul este unul mediu, 
iar 19% ca este unul minim. 

 

 

3.1.2.1.4 Fiscalitate [contributii salariale] 

In ceea ce priveste contributiile salariale, 74% dintre respondenti considera ca impactul este unul mare 

in dezvoltarea afacerilor, 16% considera ca impactul este mediu, iar numai 10% ca impactul este unul 

minim. 
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3.1.2.1.5 Fiscalitate [impozite si taxe locale] 
In ceea ce priveste impozitele si taxele locale, 62% dintre respondenti considera ca impactul este 

unul mare in dezvoltarea afacerilor, 23% ca impactul este unul mediu, iar 15% ca impactul este 

minim. 

 

 

3.1.3 Infiintare firme si modificari 

3.1.3.1 Durata infiintarii 

In ceea ce priveste durata infiintarii unei firme, 24% dintre respondenti considera ca durata reprezinta 

o bariera importanta in dezvoltarea afacerilor, 23% considera ca impactul este unul mediu, iar 53% 

considera ca impactul este minim. 
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3.1.3.2 Procedura de infiintare 

Din punct de vedere al procedurii de infiintare, 32% dintre respondenti considera ca impactul este 

unul mare, 29% au raspuns ca impactul este unul mediu, iar 39% ca impactul este unul minim. 

 

 

3.1.3.3 Durata modificarilor intr-o societate comerciala 

In ceea ce priveste durata modificarilor intr-o societate comerciala, 32% considera ca impactul este 

unul mare, 29% ca impactul este mediu, iar 39% ca impactul este minim. 

 

3.1.3.4 Procedura modificarilor intr-o societate comerciala 
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In ceea ce priveste procedura modificarilor, 30% dintre respondenti considera ca impactul este unul 

mare in dezvoltarea afacerilor, 28% ca impactul este mediu, iar 42% ca impactul este minim. 

 

 

3.1.3.5 Infiinatare filiale, sucursale, puncte de lucru in alta localitate 

In ceea ce priveste infiintarea de filiale, sucursale, puncte de lucru in alta localitate, 33% dintre 
respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 30% ca impactul este mediu, 
iar 37% ca impactul este minim. 

 

  
3.1.4 Proceduri pentru modificari de lunga durata intr-o societate comerciala 

3.1.4.1 Dizolvarea 
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In ceea ce priveste procedura de dizolvare, 50% dintre respondenti considera ca impactul este unul 

mare in implementarea acestei proceduri, 37% ca impactul este unul mediu, iar 13% ca impactul este 

minim. 

 

 

3.1.4.2 Lichidarea 

In ceea ce priveste procedura de lichidare, 61% dintre respondenti considera ca impactul 

este unul mare privind implementarea procedurii, 29% ca impactul este mediu, iar 10% ca 

impactul este minim. 

 

 

 

3.1.4.3 Falimentul 
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In ceea ce priveste falimentul, 63% dintre respondenti considera ca impactul este unul mare in 

dezvoltarea afacerilor, 25% ca imopactul este mediu, iar 12% ca impactul este minim. 

 

3.1.5 Acces la informatiile privind firmele inregistrate la ONRC 

3.1.5.1 Costuri 

In ceea ce priveste costurile aplicate pentru accesul la informatii ONRC, 36% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 24% ca impactul este mediu, iar 40% ca 

impactul este minim. 

 

 

 

3.1.5.2 Procedura de accesare 
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In ceea ce priveste procedura de accesare a informatiei la ONRC, 31% dintre respondenti considera ca 

impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 25% ca impactul este mediu, iar 44% ca impactul este 

mic. 

 

 

 

3.1.5.3 Procedura fizica de accesare a informatiilor (la ghiseu) 

In ceea ce priveste procedura de accesare a informatiilor la ghiseul ONRC, 42% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 27% ca impactul este mediu, iar 31% ca 

impactul este minim. 

 

 

 

3.1.5.4 Tipologia informatiilor posibil de  accesat online 
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In ceea ce priveste tipul informatiei posibil de accesat online, 38% dintre respondenti considera ca 

aceasta reprezinta o bariera mare in dezvoltarea afacerilor, 25% considera ca impactul este mediu, iar 

37% ca impactul este minim. 

 

 

3.1.6 Obtinerea autorizatiilor de functionare 

3.1.6.1 Obtinerea autorizatiilor de functionare [PSI] 

In ceea ce priveste obtinerea autorizatiei PSI, 66% dintre respondenti considera o bariera importanta 

in dezvoltarea afacerilor, 22% considera ca impactul este mediu, iar 12% ca impactul este mic. 

 

 

3.1.6.2 Obtinerea autorizatiilor de functionare [Autorizatia sanitara] 
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In ceea ce priveste obtinerea autorizatiei sanitare, 66% dintre respondenti considera o bariera 

importanta in dezvoltarea afacerilor, 19% considera ca impactul este mediu, iar 15% ca impactul este 

mic. 

 

 

3.1.6.3 Obtinerea autorizatiilor de functionare [Autorizatie sanitar –veterinara] 
In ceea ce priveste obtinerea autorizatiei sanitar-veterinare, 63% dintre respondenti considera o 

bariera importanta in dezvoltarea afacerilor, 21% considera ca impactul este mediu, iar 16% ca 

impactul este mic. 

 

 

3.1.6.4 Obtinerea autorizatiilor de functionare [Protectia mediului] 

In ceea ce priveste obtinerea autorizatiei pentru protectia mediului, 66% dintre respondenti considera 

o bariera importanta in dezvoltarea afacerilor, 17% considera ca impactul este mediu, iar 17% ca 

impactul este mic. 
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3.1.6.5 Obtinerea autorizatiilor de functionare [Protectia muncii (SSM)] 

In ceea ce priveste obtinerea autorizatiei pentru protectia muncii (SSM), 52% dintre respondenti 

considera o bariera importanta in dezvoltarea afacerilor, 26% considera ca impactul este mediu, iar 

22% ca impactul este mic. 

 

 

 

3.1.6.6 Obtinerea autorizatiilor de functionare [Autorizatie de construire] 

In ceea ce priveste obtinerea autorizatiei de construire, 77% dintre respondenti considera o bariera 

importanta in dezvoltarea afacerilor, 15% considera ca impactul este mediu, iar 8% ca impactul este 

mic. 
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3.1.7 Obtinerea autorizatiei PSI 

3.1.7.1 Durata 

In ceea ce priveste durata pentru obtinerea autorizatiei PSI, 66% dintre respondenti considera ca 

impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 18% ca impactul este mediu, iar 16% ca impactul este 

mic. 

 

 

3.1.7.2 Complexitate documentatie 

In ceea ce priveste complexitatea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei PSI, 71% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 18% ca impactul este mediu, 

iar 11% ca impactul este mic. 
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3.1.7.3 Taxe 

In ceea ce priveste taxele percepute pentru obtinerea autorizatiei PSI, 48% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 28% ca impactul este mediu, iar 24% ca 

impactul este mic. 

 

 

 

 

3.1.7.4 Servicii de consultanta 

In ceea ce priveste serviciile de consultanta pentru obtinerea autorizatiei PSI, 50% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 28% ca impactul este mediu, iar 22% ca 

impactul este mic. 
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3.1.7.5 Claritatea legislatiei 

In ceea ce priveste claritatea legislatiei pentru obtinerea autorizatiei PSI, 63% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 25% ca impactul este mediu, iar 12% ca 

impactul este mic. 

 

 

 

3.1.7.6 Proceduri transparente 

In ceea ce priveste transparenta procedurilor pentru obtinerea autorizatiei PSI, 59% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 30% ca impactul este mediu, 

iar 11% ca impactul este mic. 
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3.1.8 Obtinerea autorizatie de construire 

3.1.8.1 Durata 

In ceea ce priveste durata pentru obtinerea autorizatiei de construire, 79% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 12% ca impactul este mediu, iar 9% ca 

impactul este mic. 
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3.1.8.2 Complexitate documentatie 

In ceea ce priveste complexitatea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire, 79% 

dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 15% ca impactul este 

mediu, iar 6% ca impactul este mic. 

 

 

3.1.8.3 Taxe 

In ceea ce priveste taxele pentru obtinerea autorizatiei de construire, 72% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 20% ca impactul este mediu, iar 8% ca 

impactul este mic. 
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3.1.8.4 Servicii de consultanta 

In ceea ce priveste serviciile de consultanta pentru obtinerea autorizatiei de construire, 68% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 22% ca impactul este mediu, 

iar 10% ca impactul este mic. 

 

3.1.8.5 Claritatea legislatiei 

In ceea ce priveste claritatea legislatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire, 74% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 18% ca impactul este mediu, 

iar 8% ca impactul este mic. 

 

 

 



 

77 
 

3.1.8.6 Proceduri transparente 

In ceea ce priveste transparenta procedurilor pentru obtinerea autorizatiei de construire, 70% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 20% ca impactul este mediu, 

iar 10% ca impactul este mic. 

 

 

3.1.9 Obtinerea autorizatiei sanitare 

3.1.9.1 Durata 

In ceea ce priveste durata pentru obtinerea autorizatiei sanitare, 57% dintre respondenti considera ca 

impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 29% ca impactul este mediu, iar 14% ca impactul este 

mic. 

 

 

3.1.9.2  Complexitate documentatie 
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In ceea ce priveste complexitatea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei sanitare, 61% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 24% ca impactul este mediu, 

iar 15% ca impactul este mic. 

 

3.1.9.3 Taxe 

In ceea ce priveste taxele pentru obtinerea autorizatiei sanitare, 55% dintre respondenti considera ca 

impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 25% ca impactul este mediu, iar 20% ca impactul este 

mic. 

 

3.1.9.4 Servicii de consultant 

In ceea ce priveste serviciile de consultanta pentru obtinerea autorizatiei sanitare, 50% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 30% ca impactul este mediu, 

iar 20% ca impactul este mic. 
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3.1.9.5 Claritatea legislatiei 

In ceea ce priveste claritatea legislatiei pentru obtinerea autorizatiei sanitare, 65% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 22% ca impactul este mediu, iar 13% ca 

impactul este mic. 

 

 

 

3.1.9.6  Proceduri transparente 

In ceea ce priveste transparenta procedurii pentru obtinerea autorizatiei sanitare, 58% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 27% ca impactul este mediu, 

iar 15% ca impactul este mic. 
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3.1.10 Obtinerea autorizatiei sanitar-veterinara 

3.1.10.1 Durata 

In ceea ce priveste durata pentru obtinerea autorizatiei sanitar-veterinara, 56% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 26% ca impactul este mediu, iar 18% ca 

impactul este mic. 

 

 

3.1.10.2 Complexitate documentatie 

In ceea ce priveste complexitatea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei sanitar-veterinara, 59% 

dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 25% ca impactul este 

mediu, iar 16% ca impactul este mic. 
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3.1.10.3 Taxe 

In ceea ce priveste taxele pentru obtinerea autorizatiei sanitar-veterinara, 53% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 27% ca impactul este mediu, iar 20% ca 

impactul este mic. 

 

 

3.1.10.4 Servicii de consultant 

In ceea ce priveste serviciile de consultanta pentru obtinerea autorizatiei sanitar-veterinara, 50% 

dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 31% ca impactul este 

mediu, iar 19% ca impactul este mic. 
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3.1.10.5  Claritatea legislatiei 

In ceea ce priveste claritatea legislatiei pentru obtinerea autorizatiei sanitar-veterinara, 59% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 25% ca impactul este mediu, 

iar 16% ca impactul este mic. 

 

3.1.10.6 Proceduri transparente 

In ceea ce priveste durata pentru obtinerea autorizatiei sanitar-veterinara, 55% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 28% ca impactul este mediu, iar 17% ca 

impactul este mic. 
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3.1.11 Obtinerea autorizatiei pentru protectia mediului 

3.1.11.1 Durata 

In ceea ce priveste durata pentru obtinerea autorizatiei pentru protectia mediului, 63% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 23% ca impactul este mediu, 

iar 14% ca impactul este mic. 

 

 

3.1.11.2 Complexitate documentatie 

In ceea ce priveste complexitatea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei pentru protectia 

mediului, 63% dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 23% ca 

impactul este mediu, iar 14% ca impactul este mic. 
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3.1.11.3 Taxe 

In ceea ce priveste taxele pentru obtinerea autorizatiei pentru protectia mediului, 59% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 24% ca impactul este mediu, 

iar 17% ca impactul este mic. 

 

 

3.1.11.4 Servicii de consultanta 

In ceea ce priveste serviciile de consultanta pentru obtinerea autorizatiei pentru protectia mediului, 

58% dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 24% ca impactul 

este mediu, iar 18% ca impactul este mic. 
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3.1.11.5 Claritatea legislatiei 

In ceea ce priveste claritatea legislatiei pentru obtinerea autorizatiei pentru protectia mediului, 65% 

dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 21% ca impactul este 

mediu, iar 14% ca impactul este mic. 

 

 

 

3.1.11.6 Proceduri transparente 

In ceea ce priveste transparenta procedurilor pentru obtinerea autorizatiei pentru protectia mediului, 

60% dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 25% ca impactul 

este mediu, iar 15% ca impactul este mic. 
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3.1.12 Realizarea protectiei muncii (SSM) 

3.1.12.1 Durata 

In ceea ce priveste durata pentru implementarea protectiei muncii (SSM), 47% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 30% ca impactul este mediu, iar 23% ca 

impactul este mic. 
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3.1.12.2 Complexitate documentatie 

In ceea ce priveste complexitatea documentatiei pentru implementarea protectiei muncii (SSM), 52% 

dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 27% ca impactul este 

mediu, iar 21% ca impactul este mic. 

 

 

3.1.12.3 Taxe 

In ceea ce priveste taxele pentru implementarea protectiei muncii (SSM), 40% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 33% ca impactul este mediu, iar 27% ca 

impactul este mic. 
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3.1.12.4 Servicii de consultanta 

In ceea ce priveste serviciile de consultanta pentru implementarea protectiei muncii (SSM), 40% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 33% ca impactul este mediu, 

iar 27% ca impactul este mic. 

 

3.1.12.5 Claritatea legislatiei 

In ceea ce priveste claritatea legislatiei pentru implementarea protectiei muncii (SSM), 51% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 29% ca impactul este mediu, 

iar 20% ca impactul este mic. 

 

3.1.12.6 Proceduri transparente 

In ceea ce priveste transparenta procedurilor pentru implementarea protectiei muncii (SSM), 51% 

dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 27% ca impactul este 

mediu, iar 22% ca impactul este mic. 
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3.1.13 Controale efectuate de UAT – Primaria 

3.1.13.1 Frecventa controalelor 

In ceea ce priveste frecventa controalelor efectuate de UAT, 47% dintre respondenti considera ca 

impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 30% ca impactul este mediu, iar 23% ca impactul este 

mic. 
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3.1.13.2 Cuantumul amenzilor 

In ceea ce priveste cuantumul amenzilor date de UAT, 48% dintre respondenti considera ca impactul 

este mare in dezvoltarea afacerilor, 22% ca impactul este mediu, iar 30% ca impactul este mic. 

 

3.1.13.3 Procedura de contestare 

In ceea ce priveste procedura de contestare a amenzilor date de UAT, 43% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 31% ca impactul este mediu, iar 26% ca 

impactul este mic. 

 

3.1.13.4 Termen de depunere contestatie amenda 

In ceea ce priveste termenul de depunere contestatie amenda aplicata de UAT, 42% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 31% ca impactul este mediu, 

iar 27% ca impactul este mic. 
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3.1.13.5 Durata solutionarii contestatiei 

In ceea ce priveste durata solutionarii contestatiei de UAT, 59% dintre respondenti considera ca 

impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 18% ca impactul este mediu, iar 23% ca impactul este 

mic. 

 

 

3.1.14 Controale efectuate de Garda de Mediu 

3.1.14.1 Frecventa controalelor 

In ceea ce priveste frecventa controalelor efectuate de Garda de mediu, 32% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 30% ca impactul este mediu, iar 38% ca 

impactul este mic. 
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3.1.14.2 Cuantumul amenzilor 

In ceea ce priveste cuantumul amenzilor aplicate in urma controalelor efectuate de UAT, 49% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 28% ca impactul este mediu, 

iar 23% ca impactul este mic. 

 

3.1.14.3 Procedura de contestare 

In ceea ce priveste procedura de contestare a amenzilor aplicate de UAT, 46% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 31% ca impactul este mediu, iar 23% ca 

impactul este mic. 
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3.1.14.4 Termen de depunere contestatie amenda 

In ceea ce priveste termenul de contestare a amenzilor aplicate de UAT, 43% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 29% ca impactul este mediu, iar 28% ca 

impactul este mic. 

 

 

3.1.14.5 Durata solutionarii contestatiei 

In ceea ce priveste durata solutionarii contestatiei ca urmare a amenzilor aplicate de UAT, 54% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 22% ca impactul este mediu, 

iar 24% ca impactul este mic. 
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3.1.15 Controale efectuate de Inspectoratul pentru Sitatii de Urgenta (ISU) 

3.1.15.1 Frecventa controalelor 

In ceea ce priveste frecventa controalelor efectuate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, 30% 

dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 27% ca impactul este 

mediu, iar 43% ca impactul este mic. 

 

 

3.1.15.2 Cuantumul amenzilor 

In ceea ce priveste cuantumul amenzilor aplicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, 48% 

dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 23% ca impactul este 

mediu, iar 29% ca impactul este mic. 
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3.1.15.3 Procedura de contestare 

In ceea ce priveste procedura de contestare ca urmare a controalelor efectuate de Inspectoratul 

pentru Situatii de Urgenta, 44% dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea 

afacerilor, 27% ca impactul este mediu, iar 29% ca impactul este mic. 

 

 

 

3.1.15.4 Termen de depunere contestatie amenda 

In ceea ce priveste termenul de depunere contestatie amenda aplicata de Inspectoratul pentru Situatii 

de Urgenta, 43% dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 28% ca 

impactul este mediu, iar 29% ca impactul este mic. 
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3.1.15.5 Durata solutionarii contestatiei 

In ceea ce priveste durata solutionarii contestatiei ca urmare a controalelor efectuate de Inspectoratul 

pentru Situatii de Urgenta, 62% dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea 

afacerilor, 24% ca impactul este mediu, iar 14% ca impactul este mic. 

 

3.1.16 Controale efectuate de Autoritatea pentru Protectia Consumatorului (ANPC) 

3.1.16.1 Frecventa controalelor 

In ceea ce priveste frecventa controalelor efectuate de Autoritatea pentru Protectia Consumatorului 

(ANPC), 28% dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 30% ca 

impactul este mediu, iar 42% ca impactul este mic. 
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3.1.16.2 Cuantumul amenzilor 

In ceea ce priveste cuantumul amenzilor aplicate de Autoritatea pentru Protectia Consumatorului 

(ANPC), 43% dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 28% ca 

impactul este mediu, iar 29% ca impactul este mic. 

 

3.1.16.3 Procedura de contestare 

In ceea ce priveste procedura de contestare a controalelor efectuate de Autoritatea pentru Protectia 

Consumatorului (ANPC), 38% dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea 

afacerilor, 31% ca impactul este mediu, iar 31% ca impactul este mic. 
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3.1.16.4 Termen de depunere contestatie amenda 

In ceea ce priveste termenul de depunere a contestatiei in urma controalelor efectuate de Autoritatea 

pentru Protectia Consumatorului (ANPC), 43% dintre respondenti considera ca impactul este mare in 

dezvoltarea afacerilor, 29% ca impactul este mediu, iar 28% ca impactul este mic. 

 

3.1.16.5 Durata solutionarii contestatiei 

In ceea ce priveste durata solutionarii contestatiei ca urmare a controalelor efectuate de Autoritatea 

pentru Protectia Consumatorului (ANPC), 52% dintre respondenti considera ca impactul este mare in 

dezvoltarea afacerilor, 19% ca impactul este mediu, iar 29% ca impactul este mic. 
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3.1.17 Controale efectuate de Inspectia Sanitara de Stat 

3.1.17.1 Frecventa controalelor 

In ceea ce priveste frecventa controalelor efectuate de Inspectia Sanitara de Stat, 29% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 30% ca impactul este mediu, 

iar 41% ca impactul este mic. 

 

3.1.17.2 Cuantumul amenzilor 

In ceea ce priveste cuantumul amenzilor aplicate de Inspectia Sanitara de Stat, 40% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 29% ca impactul este mediu, iar 41% ca 

impactul este mic. 
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3.1.17.3 Procedura de contestare 

In ceea ce priveste procedura de contestare ca urmare a controalelor efectuate de Inspectia Sanitara 

de Stat, 40% dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 32% ca 

impactul este mediu, iar 28% ca impactul este mic. 

 

3.1.17.4 Termen de depunere contestatie amenda 

In ceea ce priveste termenul de depunere a contestatiei ca urmare a controalelor efectuate de 

Inspectia Sanitara de Stat, 37% dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea 

afacerilor, 34% ca impactul este mediu, iar 29% ca impactul este mic. 
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3.1.17.5 Durata solutionarii contestatiei 

In ceea ce priveste durata solutionarii contestatiei ca urmare a controalelor efectuate de Inspectia 

Sanitara de Stat, 43% dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 

31% ca impactul este mediu, iar 26% ca impactul este mic. 

 

 

3.1.18 Controale efectuate de Inspectia Sanitar-Veterinara 

3.1.18.1 Frecventa controalelor 

In ceea ce priveste frecventa controalelor efectuate de Inspectia Sanitar-Veterinara, 28% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 32% ca impactul este mediu, 

iar 40% ca impactul este mic. 
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3.1.18.2 Cuantumul amenzilor 

In ceea ce priveste cuantumul amenzilor aplicate de Inspectia Sanitar-Veterinara, 39% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 33% ca impactul este mediu, 

iar 28% ca impactul este mic. 

 

3.1.18.3 Procedura de contestare 

In ceea ce priveste procedura de contestare a controalelor efectuate de Inspectia Sanitar-Veterinara, 

39% dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 36% ca impactul 

este mediu, iar 25% ca impactul este mic. 
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3.1.18.4 Termen de depunere contestatie amenda 

In ceea ce priveste termenul de depunere a contestatiei ca urmare a controalelor efectuate de 

Inspectia Sanitar-Veterinara, 37% dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea 

afacerilor, 35% ca impactul este mediu, iar 28% ca impactul este mic. 

 

 

3.1.18.5 Durata solutionarii contestatiei 

In ceea ce priveste durata solutionarii contestatiei ca urmare a controalelor efectuate de Inspectia 

Sanitar-Veterinara, 47% dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 

26% ca impactul este mediu, iar 27% ca impactul este mic. 
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3.1.19 Controale efectuate de ANAF 

3.1.19.1 Frecventa controalelor 

In ceea ce priveste frecventa controalelor efectuate de ANAF, 50% dintre respondenti considera ca 

impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 32% ca impactul este mediu, iar 18% ca impactul este 

mic. 

 

 

 

3.1.19.2 Cuantumul amenzilor 

In ceea ce priveste cuantumul amenzilor ca urmare a controalelor efectuate de ANAF, 64% dintre 

respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 20% ca impactul este mediu, 

iar 16% ca impactul este mic. 
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3.1.19.3 Procedura de contestare 

In ceea ce priveste procedura de contestare a controalelor efectuate de ANAF, 57% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 28% ca impactul este mediu, iar 15% ca 

impactul este mic. 

 

 

3.1.19.4 Termen de depunere contestatie amenda 

In ceea ce priveste termenul de depunere contestatie amenda ca urmare a controalelor efectuate de 

ANAF, 59% dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 24% ca 

impactul este mediu, iar 17% ca impactul este mic. 
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3.1.19.5 Durata solutionarii contestatiei 

In ceea ce priveste durata solutionarii contestatiei ca urmare a controalelor efectuate de ANAF, 65% 

dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 20% ca impactul este 

mediu, iar 15% ca impactul este mic. 

 

 

3.1.20 Controale efectuate de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (Politia 

Economica) 

3.1.20.1 Frecventa controalelor 

In ceea ce priveste frecventa controalelor efectuate de Serviciul de Investigare a Criminalităţii 

Economice (Politia Economica), 26% dintre respondenti considera ca impactul este mare in 

dezvoltarea afacerilor, 31% ca impactul este mediu, iar 43% ca impactul este mic. 
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3.1.20.2 Cuantumul amenzilor 

In ceea ce priveste cuantumul amenzilor aplicate ca urmare a controalelor efectuate de Serviciul de 

Investigare a Criminalităţii Economice (Politia Economica), 41% dintre respondenti considera ca 

impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 29% ca impactul este mediu, iar 30% ca impactul este 

mic. 

 

3.1.20.3 Procedura de contestare 

In ceea ce priveste procedura de contestare a amenzilor aplicate ca urmare a controalelor efectuate 

de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (Politia Economica), 36% dintre respondenti 

considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 33% ca impactul este mediu, iar 31% ca 

impactul este mic. 
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3.1.20.4 Termen de depunere contestatie amenda 

In ceea ce priveste termenul de depunere contestatie pentru amenzile aplicate ca urmare a 

controalelor efectuate de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (Politia Economica), 38% 

dintre respondenti considera ca impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 31% ca impactul este 

mediu, iar 31% ca impactul este mic. 

 

 

3.1.20.5 Durata solutionarii contestatiei 

In ceea ce priveste durata solutionarii contestatiei ca urmare a controalelor efectuate de Serviciul de 

Investigare a Criminalităţii Economice (Politia Economica), 43% dintre respondenti considera ca 
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impactul este mare in dezvoltarea afacerilor, 31% ca impactul este mediu, iar 26% ca impactul este 

mic. 

 

 

 

 

3.1.21 Care sunt principalele bariere privind egalitate de sanse si gen 

3.1.21.1 Accesul la functii de conducere 

In ceea ce priveste accesul la functii de conducere, 45% dintre respondenti considera ca exista 

bariere cu un impact mare in dezvoltarea afacerilor, 26% considera ca impactul este mediu, iar 29% 

ca impactul este mic. 
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3.1.21.2 Salarizare 

In ceea ce priveste salarizarea, 42% dintre respondenti considera ca exista bariere cu un impact 

mare in dezvoltarea afacerilor, 27% considera ca impactul este mediu, iar 31% ca impactul este mic. 

 

 

3.1.21.3 Ocupare (locuri de munca) 

In ceea ce priveste accesul la locuri de munca, 40% dintre respondenti considera ca exista bariere cu 

un impact mare in dezvoltarea afacerilor, 29% considera ca impactul este mediu, iar 31% ca impactul 

este mic. 

 

 

 

3.1.21.4 Hartuire administrativa 
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In ceea ce priveste hartuirea administrativa, 42% dintre respondenti considera ca exista bariere cu 

un impact mare in dezvoltarea afacerilor, 26% considera ca impactul este mediu, iar 32% ca impactul 

este mic. 

 

 

 

3.1.21.5 Discriminare 

In ceea ce priveste discriminarea, 50% dintre respondenti considera ca exista bariere cu un impact 

mare in dezvoltarea afacerilor, 20% considera ca impactul este mediu, iar 30% ca impactul este mic. 

 

 

 

3.1.22 Care sunt principalele bariere privind persoanele cu dizabilitati 
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3.1.22.1 Accesul in intreprindere /institutii 

In ceea ce priveste accesul persoanelor cu dizabilitati in intreprinderi sau institutii, 71% dintre 

respondenti considera ca exista bariere cu un impact mare in dezvoltarea afacerilor, 16% considera 

ca impactul este mediu, iar 13% ca impactul este mic. 

 

 

 

3.1.22.2 Amenajarea locului de munca (adaptarea) 

In ceea ce priveste amenajarea locului de munca (adaptarea) pentru persoanele cu dizabilitati in 

intreprinderi sau institutii, 78% dintre respondenti considera ca exista bariere cu un impact mare in 

dezvoltarea afacerilor, 11% considera ca impactul este mediu, iar 11% ca impactul este mic. 

 

3.1.22.3 Grupuri sanitare 



 

113 
 

In ceea ce priveste accesul persoanelor cu dizabilitati la facilitati precum grupurile sanitare in 

intreprinderi sau institutii, 76% dintre respondenti considera ca exista bariere cu un impact mare in 

dezvoltarea afacerilor, 14% considera ca impactul este mediu, iar 10% ca impactul este mic. 

 

 

 

3.1.22.4 Transport 

In ceea ce priveste accesul persoanelor cu dizabilitati la mijloace de transport special adaptate, 75% 

dintre respondenti considera ca exista bariere cu un impact mare in dezvoltarea afacerilor, 15% 

considera ca impactul este mediu, iar 10% ca impactul este mic. 

 

3.1.23 Care sunt principalele bariere privind implementarea masurilor in domeniul: Dezvoltare 

durabila / utilizarea resurselor regenarabile ? 
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3.1.23.1 Colectarea selectiva 

In ceea ce priveste principalele bariere privind implementarea masurilor de colectare selectiva, 77% 

dintre respondenti considera ca impactul acestor masuri este mare, 9% considera ca impactul este 

mediu, iar 14% considera ca impactul este mic. 

 

 

3.1.23.2 Utilizarea eficienta a resurselor 

In ceea ce priveste principalele bariere privind implementarea masurilor de utilizare eficienta a 

resurselor, 76% dintre respondenti considera ca impactul acestor masuri este mare, 10% considera 

ca impactul este mediu, iar 14% considera ca impactul este mic. 

 

3.1.23.3 Reducerea emisiilor de CO2 
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In ceea ce priveste principalele bariere privind implementarea masurilor de reducere a emisiilor de 

CO2, 74% dintre respondenti considera ca impactul acestor masuri este mare, 12% considera ca 

impactul este mediu, iar 14% considera ca impactul este mic. 

 

 

 

 

3.1.24 Concluzii 

Pe baza raspunsurilor analizate, putem concluziona urmatoarele: 

- Fiscalitate: peste 50% dintre respondenti considera ca fiscalitatea in Romania este inca 

una ridicata si care are un impact negativ in dezvoltarea afacerilor. De asemenea acestia 

considera ca legislatia este neclara, iar schimbarile legislative sunt foarte frecvente. 

- Autorizarea activitatii: Obtinerea autorizatiilor de functionare a unei intreprinderi, in 

functie de domeniul de activitate al acesteia, pune mari probleme intreprinzatorilor prin 

legislatia stufoasa si neclara, procedurile birocratice, nivelul taxelor de autorizare.  

Existenta unui birou unic de autorizare ar contribui semnificativ la diminuarea 

barierelor de ordin administrativ in initierea si dezvoltare afacerilor in Romania. 

- Inregistrarea si modificarea firmei: Putem spune ca privind inregistrea unei firme 

noi, cat si a modificarilor intr-o societate, lucrurile s-au imbunatatit semnificativ prin 

oferirea de servicii online, eliminarea taxelor aproape in totalitate (exceptie este taxa de 

publicitate in Monitorul Oficial), durata de infiintare redusa semnificativ. Introducerea 

declaratiilor pe propria raspundere pentru autorizarea ulterioara a activitatii este o alta 

masura care conduce la demararea unei afaceri imediat de la obtinerea certificatului de 

inregistrare. 
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- Controale: In general respondentii sunt nemultumiti de frecventa controalelor, 

cuntumul amenzilor, dar si procedura si durata de contestare a controalelor si amenzilor 

aplicate in urma controalelor. 

Lipsa sau neprezentarea registrului unic de control reprezinta contraventie, iar 

intreprinzatorii ar putea evita acest incovenient, inca de la inceputul controlului, daca 

acest registru unic de control s-ar putea implementa sub forma unei platforme online 

unde vor fi inrolate, pe de o parte autoritatile cu atributii de control, iar pe de alta parte 

toti contrbuabilii, persoane juridice care au obligativitatea detinerii si prezentarii unui 

astfel de registru. Acest obiectiv va face obiectul unei propuneri alternative la politicile 

publice formulate in cadrul proiectului. 

- Egalitate de sanse si gen: Majoritatea dintre respondenti considera ca nerespectarea 

principiilor nediscriminarii sunt inca destul de frecvente in cadrul intreprinderilor ori 

institutiilor si au un efect negativ privind dezvoltarea afacerilor. 

De asemenea, accesul la servicii al persoanelor cu nevoi speciale este deficitar in 

Romania, de la adaptarea la locul de munca, adaptarea mijloacelor de transport, lipsa 

facilitatilor si pana la accesul acestora in intreprinderi si intitutii.  

- Colectare selective a deseurilor: Majoritatea respondentilor cunoaste ce presupune 

reciclarea selectiva, se implica in astfel de activitati, dar mentioneaza ca inca sunt 

probleme pentru implementarea acestor activitati pentru ca nu exista inca mijloacele 

necesare implementarii (lipsa recipientelor pentru colectare selectiva in diverse puncte). 

3.2 Chestionar privind evaluarea barierelor administrative intalnite de persoane fizice 
Chestionarul a fost distribuit in randul persoanelor fizice prin intermediul instrumentelor online, dar 

si prin intermediul operatorilor de teren. Acesta a fost distribuit la aproximativ 200 de persoane 

obtinandu-se astfel aproximativ 84 de raspunsuri. 

3.2.1 Varsta 

Varsta celor intervievati a fost de 57,1% cuprinsa in intervalul 26-45 ani, 23,8 % persoane sub 25 de 

ani si doar 19% persoane peste 46 de ani.  
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Raspunsurile au fost date predominant de persoane de gen feminin (67,9%). 

3.2.2. Distributia de gen a respondentilor  

 

Din punt de vedere al localizarii respondentilor aproximativ 34,5% dintre acestia sunt din Bucuresti, 

restul respondentilor fiind din celelalte judete ale tarii. In reprezentarea grafica se observa o 

distributie uniforma din punct de vedere al localizarii respondentilor tinand cont de asemenea de 

concentrarea populatiei intr-o masura mai mare in anumite judete, respectiv capitala tarii si orasele 

mari. 

Localizare 
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GALATI GIURGIU GORJ HUNEDOARA IALOMITA

IASI ILFOV MEHEDINTI NEAMT PITESTI

PRAHOVA TELEORMAN TULCEA VASLUI VALCEA

  Varsta 

sub 25 ani 20 

intre 26 si 45 ani 48 

peste 46 ani 16 

TOTAL 84 
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3.2.3 Calitatea pe piata fortei de munca 

In ceea ce priveste calitatea pe piata fortei de munca a respondentilor, 75% dintre acestia au 

calitatea de angajati, 14,3% s-au declarat a fi antreprenori, 6% studenti si 5% someri. 

 

  

  Calitatea pe piata fortei de munca 

Somer 4 

Angajat 63 

Antreprenor 12 

Student 5 

TOTAL 84 

 

3.2.4 Nivelul studiilor 

Aproximativ 80% dintre respondenti au studi superioare, 20% au studii medii. 
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  Nivelul studiilor 

Invatamant primar 0 

Invatamant gimnazial 0 

Liceu/colegiu 12 

Scoala postliceala 4 

Studii superioare 42 

Masterat 25 

Doctorat 1 

TOTAL 84 

 

3.2.5 Nivelul veniturilor 

Din totalul respondentilor aproximativ 6% s-au declarat ca au venituri lunare mai mici de 1000 de lei, 

25% au venituri intre 1001 lei si 2000 lei, iar aproximativ 70% dintre respondenti au venituri peste 

2001 lei. 

 

3.2.6 Grupuri vulnerabile 

Aproximativ 19% dintre respondenti apartin cel putin uneia dintre categoriile vulnerabile enumerate 

mai jos. 
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Va rugam sa ne precizati daca va 
regasiti in una din categoriile de mai 
jos: 

romi 0 

persoane cu handicap 3 

tineri post instituționalizați 0 

persoane de peste 45 de ani 9 

părinți unici susținători ai 
familiilor monoparentale 1 

şomeri de lungă durată 2 

persoane eliberate din 
detenție 1 

persoane condamnate la 
măsuri neprivative de 
libertate 0 

nu 68 

TOTAL 84 

 

 

3.2.7 Cum apreciaţi importanţa următoarelor activităţi pentru dvs? * 

3.2.7.1 Sa obtin o calificare 

In ceea ce priveste importanta de a obtine o calificare, 82% dintre respondenti considera ca este 

important, iar 18% considera ca este putin important. 

  Sa obtin o calificare 

Deloc importantă 3 

Puţin importantă 12 

Importantă 36 

Foarte importantă 33 

TOTAL 84 
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3.2.7.2 Sa-mi caut un loc de munca 

In ceea ce priveste importanta de a cauta un loc de munca, 69% dintre respondenti considera ca este 

important, iar 31% considera ca este putin important. 

 

  Sa-mi caut un loc de munca 

Deloc importantă 9 

Puţin importantă 17 

Importantă 30 

Foarte importantă 28 

TOTAL 84 

 

 

4%
14%

43%

39%

Sa obtin o calificare

Deloc importantă

Puţin importantă

Importantă

Foarte importantă

11%

20%

36%

33%

Sa-mi caut un loc de munca
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3.2.7.3 Sa initiez o afacere 

In ceea ce priveste importanta de a initia o afacere, 90% dintre respondenti considera ca este 

important, iar 10% considera ca este putin important. 

  Sa initiez o afacere 

Deloc importantă 2 

Puţin importantă 7 

Importantă 35 

Foarte importantă 40 

TOTAL 84 

 

3.2.7.4 Sa ma distrez 

In ceea ce priveste importanta de a se distra, 86% dintre respondenti considera ca este important, 

iar 14% considera ca este putin important. 

  Sa ma distrez 

Deloc importantă 5 

Puţin importantă 32 

Importantă 26 

Foarte importantă 21 

TOTAL 84 

 

 

3.2.7.5 Sa petrec timpul cu familia 

2%8%

42%

48%

Sa initiez o afacere

Deloc importantă

Puţin importantă

Importantă

Foarte importantă

6%

38%

31%

25%

Sa ma distrez

Deloc importantă

Puţin importantă

Importantă

Foarte importantă
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In ceea ce priveste importanta de a petrece timpul cu familia, 94% dintre respondenti considera ca 

este important, iar 6% considera ca este putin important. 

  Sa petrec timpul cu familia 

Deloc importantă 1 

Puţin importantă 4 

Importantă 30 

Foarte importantă 49 

TOTAL 84 

 

 

 

3.2.8 Ce credeti ca veti schimba in urmatorii 5 ani?  

La intrebarea ce veti schimba in urmatorii 5 ani, 58,3% au raspuns ca vor incepe o afacere, 20% au 

raspuns ca nu stiu, 13,1% au declarat ca doresc sa-si schimbe locul de munca, o mica parte isi va 

finaliza studiile, iar restul se gandesc sa-si intemeieze o familie sau sa-si cumpere o locuinta. 

  
Ce credeti ca veti schimba in 
urmatorii 5 ani? * 

Ma voi angaja 4 

Imi voi finaliza studiile 2 

Imi voi schimba locul de 
munca 11 

Voi incepe propria afacere 49 

Nu stiu 17 

Altele: 1 

TOTAL 84 

 

1%5%

36%

58%

Sa petrec timpul cu familia

Deloc importantă

Puţin importantă

Importantă

Foarte importantă
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3.2.9 Care sunt principalele bariere pe care le consideraţi în a dezvolta afaceri in Romania? Va 
rugam sa incercuiti in tabelul de mai jos. ( 1 putin importanta, 5 foarte importanta) * 
 

3.2.9.1 Legislatia 

In ceea ce priveste principalele bariere in initierea si dezvoltarea afacerilor in Romania, 73% dintre 

respondenti considera ca legislatia are un impact major, 16% impact mediu si 11% impact mic. 

 Legislatia 

1 4 

2 5 

3 14 

4 15 

5 46 

TOTAL 84 
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3.2.9.2 Relatia cu autoritatile 

In ceea ce priveste principalele bariere in initierea si dezvoltarea afacerilor in Romania, 73% dintre 

respondenti considera ca relatia cu autoritatile are un impact major, 18% impact mediu si 9% impact 

mic. 

 

  Relatia cu autoritatile 

1 4 

2 3 

3 15 

4 23 

5 39 

TOTAL 84 

 

 

3.2.9.3 Nivelul taxelor de infiintare 

In ceea ce priveste principalele bariere in initierea si dezvoltarea afacerilor in Romania, 52% dintre 

respondenti considera ca nivelul taxelor de infiintare are un impact major, 26% impact mediu si 22% 

impact mic. 

 

  Nivelul taxelor de infiintare 

1 9 

2 9 

3 22 

4 19 

5 25 

TOTAL 84 
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3.2.9.4 Autorizarea afacerilor 

In ceea ce priveste principalele bariere in initierea si dezvoltarea afacerilor in Romania, 63% dintre 

respondenti considera ca autorizarea afacerilor are un impact major, 27% impact mediu si 10% 

impact mic. 

 

  Autorizarea afacerilor 

1 2 

2 6 

3 23 

4 20 

5 33 

TOTAL 84 
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3.2.10 Stiati ca exista surse de finantare pentru infiintarea de afaceri noi? 

81% dintre respondenti cunosc faptul ca exista surse de finantare pentru infiintarea de afaceri noi. 

  
Stiati ca exista surse de finantare 
pentru infiintarea de afaceri noi: * 

DA 68 

NU 16 

TOTAL 84 

 

 

 

3.2.11 Va rugam sa raspundeti la urmatoarele intrebari? * 

3.2.11.1 V-ati gandit sa infiintati propria afacere? 

88% dintre respondenti s-au gandit sa faca propria afacere. 

  
V-ati gandit sa infiintati propria 
afacere? 

DA 74 

NU 10 

TOTAL 84 
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3.2.11.2 Stiti cum se infiinteaza o intreprindere? 

68% dintre respondenti declara ca stiu ce presupune infiinatrea unei afaceri. 

  
Stiti cum se infiinteaza o 
intreprindere? 

DA 57 

NU 27 

TOTAL 84 

 

3.2.11.3 Stiti cat costa infiintarea unei intreprinderi? 

  
Stiti cat costa infiintarea unei 
intreprinderi? 

DA 56 

NU 28 

TOTAL 84 

88%

12%

V-ati gandit sa infiintati propria 
afacere?

DA

NU

68%

32%

Stiti cum se infiinteaza o 
intreprindere?

DA

NU



 

129 
 

 

 

3.2.11.4 Stiti unde se inregistreaza o intreprindere noua? 

  
Stiti unde se inregistreaza o 
intreprindere noua? 

DA 65 

NU 19 

TOTAL 84 

 

3.2.11.5 Stiti ce este taxa pe valoare adaugata? 

  
Stiti ce este taxa pe valoare 
adaugata? 

DA 69 

NU 15 

TOTAL 84 

67%

33%

Stiti cat costa infiintarea unei 
intreprinderi?

DA

NU

77%

23%

Stiti unde se inregistreaza o 
intreprindere noua?

DA

NU
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3.2.11.6 Stiti unde trebuie sa va declarati ca platitor de TVA? 

  
Stiti unde trebuie sa va declarati ca 
platitor de TVA? 

DA 63 

NU 21 

TOTAL 84 

 

3.2.11.7 Stiti ce este impozitul pe profit? 

  Stiti ce este impozitul pe profit? 

DA 68 

NU 16 

TOTAL 84 

82%

18%

Stiti ce este taxa pe valoare 
adaugata?

DA

NU

75%

25%

Stiti unde trebuie sa va declarati ca 
platitor de TVA?

DA

NU
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3.2.11.8 Stiti ce este impozitul pe cifra de afaceri? 

  
Stiti ce este impozitul pe cifra de 
afaceri? 

DA 63 

NU 21 

TOTAL 84 

 

3.2.11.9 Stiti ce este un IMM? 

 

  Stiti ce este un IMM? 

DA 64 

NU 20 

TOTAL 84 

81%

19%

Stiti ce este impozitul pe profit?

DA

NU

75%

25%

Stiti ce este impozitul pe cifra de 
afaceri?

DA

NU
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3.2.11.10 Stiti cine va poate ajuta sa infiintati o firma noua? 

  
Stiti cine va poate ajuta sa infiintati o 
firma noua? 

DA 64 

NU 20 

TOTAL 84 

 

 

3.2.11.11 Stiti cat dureaza sa faceti o firma? 

  Stiti cat dureaza sa faceti o firma? 

DA 52 

NU 32 

TOTAL 84 

 

76%

24%

Stiti ce este un IMM?

DA

NU

76%

24%

Stiti cine va poate ajuta sa infiintati o 
firma noua?

DA

NU
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3.2.12 De ce nu ati facut pana acum o intreprindere?  

54% dintre respondenti au declarata ca nu au facut o afacere pana acum pentru ca nu au auvut 

resursele financiare necesare, 26% dintre respondenti sunt sceptici privind succesul afacerii, iar un 

procent de 2% declara ca nu stiu ce presupune sa faca o afacere. 

  
De ce nu ati facut pana acum o 
intreprindere? * 

Nu stiu ce presupune 3 

Nu stiu cat costa 0 

Nu am bani sa pornesc o 
afacere pe cont propriu 45 

Nu stiu ce sa fac 2 

Nu cred ca o sa functioneze 7 

Nu am spatiu 5 

Altele: 22 

TOTAL 84 

 

 

62%

38%

Stiti cat dureaza sa faceti o firma?

DA

NU

4%0%

54%

2%
8%

6%

26%

De ce nu ati facut pana acum o 
intreprindere? *
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afacere pe cont propriu

Nu stiu ce sa fac
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3.2.13 Ce conditii ar trebui sa indeplineasca un viitor antreprenor? * 

Din punct de vedere al conditiilor pe care ar trebui sa le indeplineasca un nou intreprinzator, 72 dintre 

respondenti au mentionat ca ar trebui sa aiba curajul sa-si asume riscuri reprezentand 86% dintre 

respondenti, 11% considera ca ar trebui sa aiba foarte multi bani, 2% considera ca ar trebui sa faca 

parte dintr-un partid politic. 

 

  
Ce conditii ar trebui sa indeplineasca 
un viitor antreprenor? * 

sa aiba studii superioare 1 

sa faca parte dintr-un partid 
politic 2 

sa aiba foarte multi bani 9 

sa aiba curaj si sa-si asume 
riscuri 72 

TOTAL 84 
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3.2.14 Ati initiat o firma si ati renuntat la activitate? * 

76,2% dintre respondenti au precizat ca au o afacere si in prezent, iar 23,8% au declarat ca au 

inceput o afacere, dar au renuntat. 

  
Ati initiat o firma si ati renuntat la 
activitate? * 

DA 20 

NU 64 

TOTAL 84 

 

 

 

 

 

38%

2%2%
11%5%

42%

Daca DA mentionati motivele *

Lipsa fonduri

Lipsa experienta in
management

Lipsa clienti

Fiscaliate ridicata

Lipsa personal calificat
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Dintre cei care au renuntat la afacere au declarat ca principalii factori au fost lipsa clientilor si lipsa 

resurselor financiare. 

3.2.15 Ati intalnit urmatoarele intrebari atunci cand ati participat la un interviu pentru angajare?  
 

3.2.15.1 La interviul pentru angajare vi s-a pus intrebarea “Esti căsătorit(a)?” 
 

  Esti căsătorit(a)? 

DA 60 

NU 24 

TOTAL 84 

 
 

 

3.2.15.2 La interviul pentru angajare vi s-a pus intrebarea “Ai vreo relaţie?” 

  Ai vreo relaţie? 

DA 21 

NU 63 

 

 

 

71%

29%

Esti căsătorit(a)?

DA

NU

25%

75%
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DA

NU
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3.2.15.3 La interviul pentru angajare vi s-a pus intrebarea “Esti divorţat(a)?” 
 

  Esti divorţat(a)? 

DA 24 

NU 60 

TOTAL 84 

 

 

 

 

3.2.15.4 La interviul pentru angajare vi s-a pus intrebarea “Ai prieten/ă?” 

  Ai prieten/ă? 

DA 18 

NU 66 

TOTAL 84 

 

 

 

29%

71%

Esti divorţat(a)?

DA

NU

21%

79%

Ai prieten/ă?

DA

NU
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3.2.15.5 La interviul pentru angajare vi s-a pus intrebarea “Eşti însărcinată?” 
 

  Eşti însărcinată? 

DA 25 

NU 59 

TOTAL 84 

 

 

3.2.15.6 La interviul pentru angajare vi s-a pus intrebarea “Ai copii? Câţi?” 

 

  Ai copii? Câţi? 

DA 51 

NU 33 

TOTAL 84 
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70%

Eşti însărcinată?
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61%
39%

Ai copii? Câţi?

DA

NU
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3.2.15.7 La interviul pentru angajare vi s-a pus intrebarea “Intenţionezi să ai copii?” 
 

 
  Intenţionezi să ai copii? 

DA 29 

NU 55 

TOTAL 84 

 

3.2.15.8 La interviul pentru angajare vi s-a pus intrebarea “Care sunt planurile tale familiale?” 

  Care sunt planurile tale familiale? 

DA 30 

NU 54 

TOTAL 84 

 

 

35%

65%
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NU
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DA

NU
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3.2.15.9 La interviul pentru angajare vi s-a pus intrebarea “Care sunt originile tale etnice?” 

 

  Care sunt originile tale etnice? 

DA 10 

NU 74 

TOTAL 84 

  

 

3.2.15.10 La interviul pentru angajare vi s-a pus intrebarea “Ce religie ai?” 

  Ce religie ai? 

DA 9 

NU 75 

TOTAL 84 
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88%
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89%
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DA

NU



 

141 
 

3.2.15.11 La interviul pentru angajare vi s-a pus intrebarea “Ce orientare sexuală ai?” 

 

  Ce orientare sexuală ai? 

DA 7 

NU 77 

TOTAL 84 

 

3.2.15.12 La interviul pentru angajare vi s-a pus intrebarea “Eşti membru al vreunui partid?” 

  Eşti membru al vreunui partid? 

DA 14 

NU 70 

TOTAL 84 

 

 

8%

92%
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83%
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3.2.15.13 La interviul pentru angajare vi s-a pus intrebarea “Ai vreo problemă de sănătate?” 

 

  Ai vreo problemă de sănătate? 

DA 46 

NU 38 

TOTAL 84 

 

3.2.15.14 La interviul pentru angajare vi s-a pus intrebarea “Ai vreo dizabilitate?” 

  Ai vreo dizabilitate? 

DA 20 

NU 64 

TOTAL 84 

 

 

55%
45%
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DA

NU
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76%

Ai vreo dizabilitate?

DA

NU
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3.2.15.15  La interviul pentru angajare vi s-a pus intrebarea “Cu ce se ocupă părinţii tăi?” 

 

  Cu ce se ocupă părinţii tăi? 

DA 16 

NU 68 

TOTAL 84 

 

 

3.2.15.16 La interviul pentru angajare vi s-aU pus intrebarile “Ce greutate ai? Ce înălţime ai?” 

  Ce greutate ai? Ce înălţime ai? 

DA 15 

NU 69 

TOTAL 84 
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81%
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3.2.16 Va rugam sa raspundeti la urmatoarele intrebari:  

3.2.16.1 Stiti ce este colectarea selectiva? 

  Stiti ce este colectarea selectiva? 

DA 75 

NU 9 

TOTAL 84 

 

 

3.2.16.2 Intreprindeti masuri de colectare selectiva a deseurilor? 

  
Intreprindeti masuri de colectare 
selectiva a deseurilor? 

DA 44 

NU 40 

TOTAL 84 

 

 

89%

11%

Stiti ce este colectarea selectiva?

DA

NU

52%48%

Intreprindeti masuri de 
colectare selectiva a 

deseurilor?

DA

NU
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3.2.16.3 Aveti unde sa depozitati/predati deseurile colectate? 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.16.4 Intreprindeti masuri pentru reducerea consumului de energie? 

  
Intreprindeti masuri pentru reducerea 
consumului de energie? 

DA 63 

NU 21 

TOTAL 84 

 

 

 

38%

62%

Aveti unde sa depozitati/predati 
deseurile colectate?

DA

NU

75%
25%

Intreprindeti masuri pentru 
reducerea consumului de …

DA

NU

  
Aveti unde sa depozitati/predati 
deseurile colectate? 

DA 32 

NU 52 

TOTAL 84 



 

146 
 

3.2.16.5 Intreprindeti masuri pentru reducerea consumului de apa? 
 

  
Intreprindeti masuri pentru reducerea 
consumului de apa? 

DA 53 

NU 31 

TOTAL 84 

 

 

 

 

3.2.17 Concluzii 

Mediul de afaceri din Romania nu este unul foarte prietenos, iar noii intreprinzatori se 

confrunta de multe ori cu numeroase probleme, pornind de la legislatia stufoasa si care se 

schimba frecvent si pana la obtinerea autorizatiilor de functionare si controalele efectuate de 

institutiile abilitate. 

In acest context, firmele din Romania nu pot elabora strategii pe termen lung, acestea fiind 

nevoite sa se adapteze rapid la eventualele schimbari. In prima faza, lipsa predictibilitatii si 

schimbarile fiscale genereaza uneori blocaje in cadrul intreprinderilor, costuri suplimentare si 

chiar inchiderea acestora. 

De asemenea, o alta problema cu care se confrunta intreprinzatorii este lipsa fortei de munca. 

Daca in ultimii ani ne plangeam de faptul ca nu avem forta de munca calificata, acum am ajuns 

in situatia de a nu mai gasi forta de munca in general. Principalele motive pentru care forta de 

munca a migrat in tari mai dezvoltate au legatura cu conditiile de munca, nivelul salarizarii, 

dar si conditiile socio-economice (lipsa infrastructurii, lipsa serviciilor publice de calitate). 

63%

37%

Intreprindeti masuri pentru 
reducerea consumului de apa?

DA

NU
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Persoanele fizice care au raspuns la chestionar au considerat, cam in aceeasi masura ca 

persoanele juridice, ca barierele cu impactul cel mai ridicat in initierea si dezvoltarea afacerilor 

in Romania sunt: 

- Legislatia stufoasa si schimbarile legislative frecvente; 

- Autorizarea activitatilor; 

- Relatia cu autoritatile, in general. 

Respondentii sunt constienti de importanta activitatilor precum initierea unei afaceri, obtinerea 

unei calificari sau cautarea unui loc de munca.  

Unii dintre respondenti chiar au initiat afaceri pe care ulterior le-au inchis pentru ca s-au lovit 

de aceste bariere de ordin administrativ. De asemenea, multi dintre respondenti au invocat 

faptul ca nu au initiat pana in prezent o afacere din lipsa resurselor financiare. Chiar daca pe 

piata exista programe de finantare a afacerilor noi, potentialii intreprinzatori sunt sceptici in 

obtinerea acestor fonduri, dar mai ales sunt sceptici privind sustenabilitatea afacerilor. Nu 

putine au fost situatiile in care cei care au apelat la aceste fonduri au fost pusi in situatia de a 

actualiza sau modifica planul de afaceri de cateva ori pe parcursul implementarii din cauza 

schimbarilor legislative, in special a codului fiscal. (modificarea cotei de TVA, transferul 

contributiilor sociale, modificarea cotei de impozitare, etc.) 

In ceea ce priveste nediscriminarea, respondentii inca se mai confrunta cu situatii stanjenitoare 

in care sunt intrebati diverse chestiuni de ordin personal. In acest sens, pentru a reduce barierele 

privind nediscriminarea, se impune o mai buna informare a angajatorilor privind principiile 

nediscriminarii si egalitatii de sanse si impunerea unor masuri clare pe care acestia sa le adopte 

in cadrul organizatiei. 

De asemenea, respondentii cunosc principiile dezvoltarii durabile si se implica in activitati de 

colectare selectiva, reducerea emisiilor de CO2 ori eficienta energetica. 

 

II.ANEXE 

Anexa 1 - CHESTIONAR PRIVIND  EVALUAREA BARIERELOR 

ADMINISTRATIVE PENTRU INITIEREA SI DEZVOLTAREA AFACERILOR 

    CHESTIONAR PRIVIND  EVALUAREA BARIERELOR ADMINISTRATIVE 

PENTRU INITIEREA SI DEZVOLTAREA AFACERILOR 

    

COMPLETAT DE REPREZENTANTI ONG-URI/ PARTENERI SOCIALI/  

INTREPRINZATORI 

 

ADAF - Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin - elaborează un studiu 

pentru identificarea barierelor administrative pentru initierea si dezvoltarea afacerilor. Scopul 

studiului consta in evaluarea procedurilor administrative actuale pentru afaceri in vederea 

simplificarii si reducerii birocratiei. Având în vedere că organizația dumneavoastră poate 
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contribui semnificativ la identificarea barierelor din domeniul afacerilor, vă rugăm să ne ajutați 

în elaboarea acestui studiu prin completarea prezentului chestionar. 

Chestionarul are doua secțiuni principale și completarea lui n-ar trebui să dureze mai mult de 

10 minute. Datele colectate prin el vor fi gestionate doar în scop statistic și cu grijă maximă 

pentru confidențialitatea dumneavoastră.Vă mulțumim pentru colaborare. 

 

I. Profilul organizatiei: 

 

1.1. Denumire si adresa: 

______________________________________________________________________ 

 

1.2. Tipul organizatiei: 

- ONG 

- Patronate 

- Sindicate  

- societate cu răspundere limitată; 

- societate pe acțiuni; 

- societate în nume colectiv 

- societate în comandită 

- întreprindere individuală 

- cooperativa de producție 

- cooperativa de întreprinzători 

1.3. Numele şi poziţia persoanei intervievate: 

_____________________________________________ 

 

1.4. Domeniul de activitate (CAEN in cazul firmelor): 

 __________________________________________________________________________ 

 

1.5. Numărul personal, din care: 

- angajaţi: ________________________ 

- voluntari: _______________________ 

 

1.6. Venituri totale / Cifra de afaceri: _________________________________ RON 

 

1.7 Numar total de membri, in cazul ONG:_____________________ 

 

1.8. Date de contact: 

- telefon 

-email 

- website 

- retele sociale __________________ 

 

II. Identificarea nevoilor : 
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Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în a dezvolta afaceri in Romania? Va 

rugam sa incercuiti in tabelele de mai jos. 

 

2.1 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în domeniul: Fiscalitate 

 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

schimbarile legislative  1 2 3 4 5 

impozit pe profit 1 2 3 4 5 

cota TVA (colectare, rambursare, modul de declarare in scopuri de TVA) 1 2 3 4 5 

Contributii salariale 1 2 3 4 5 

Impozite si taxe locale 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

 

2.2 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în domeniul:: Infiintare firme si 

modificari:  

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Durata infiintarii 1 2 3 4 5 

Procedura 1 2 3 4 5 

Durata modificarilor 1 2 3 4 5 

Procedura modificarilor 1 2 3 4 5 

Infiinatare filiale, sucursale, puncte de lucru in alta localitate; 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

2.3 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în domeniul:: Proceduri pentru 

modificari de lunga durata intr-o societate comerciala 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Dizolvarea 1 2 3 4 5 

Lichidarea 1 2 3 4 5 

Falimentul  1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

 

2.4 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în domeniul:: Acces la informatiile 

privind firmele inregistrate la ONRC 

 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Costuri 1 2 3 4 5 

Procedura de accesare  1 2 3 4 5 

Procedura fizica de accesare a informatiilor (la ghiseu) 1 2 3 4 5 

Tipologia informatiilor posibil de  accesat online 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 
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2.5 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în domeniul:: Obtinerea autorizatiilor 

de functionare 

 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

PSI 1 2 3 4 5 

Autorizatia sanitara 1 2 3 4 5 

Autorizatie sanitar –veterinara 1 2 3 4 5 

Protectia mediului 1 2 3 4 5 

Protectia muncii (SSM) 1 2 3 4 5 

Autorizatie de construire 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

2.5.1 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în obtinerea autorizatiei PSI: 

 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Durata 1 2 3 4 5 

Complexitate documentatie 1 2 3 4 5 

Taxe 1 2 3 4 5 

Servicii de consultanta 1 2 3 4 5 

Claritatea legislatiei 1 2 3 4 5 

Proceduri transparente 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

2.5.2 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în obtinerea autorizatie de 

construire: 

 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Durata 1 2 3 4 5 

Complexitate documentatie 1 2 3 4 5 

Taxe 1 2 3 4 5 

Servicii de consultanta 1 2 3 4 5 

Claritatea legislatiei 1 2 3 4 5 

Proceduri transparente 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

2.5.3 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în obtinerea autorizatiei 

sanitare 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Durata 1 2 3 4 5 

Complexitate documentatie 1 2 3 4 5 

Taxe 1 2 3 4 5 
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Servicii de consultanta 1 2 3 4 5 

Claritatea legislatiei 1 2 3 4 5 

Proceduri transparente 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

2.5.4 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în obtinerea autorizatiei 

sanitar –veterinara 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Durata 1 2 3 4 5 

Complexitate documentatie 1 2 3 4 5 

Taxe 1 2 3 4 5 

Servicii de consultanta 1 2 3 4 5 

Claritatea legislatiei 1 2 3 4 5 

Proceduri transparente 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

2.5.5 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în obtinerea autorizatiei 

pentru protectia mediului 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Durata 1 2 3 4 5 

Complexitate documentatie 1 2 3 4 5 

Taxe 1 2 3 4 5 

Servicii de consultanta 1 2 3 4 5 

Claritatea legislatiei 1 2 3 4 5 

Proceduri transparente 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

2.5.6 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în realizarea protectiei 

muncii (SSM) 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Durata 1 2 3 4 5 

Complexitate documentatie 1 2 3 4 5 

Taxe 1 2 3 4 5 

Servicii de consultanta 1 2 3 4 5 

Claritatea legislatiei 1 2 3 4 5 

Proceduri transparente 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

 

 

2.6 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în domeniul: Controale 
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2.6.1 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în situatia controalelor 

efectuate de UAT – Primaria 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Frecventa controalelor 1 2 3 4 5 

Cuantumul amenzilor 1 2 3 4 5 

Procedura de contestare 1 2 3 4 5 

Termen de depunere contestatie amenda 1 2 3 4 5 

Durata solutionarii contestatiei 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

2.6.2 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în situatia controalelor 

efectuate de Garda de Mediu 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Frecventa controalelor 1 2 3 4 5 

Cuantumul amenzilor 1 2 3 4 5 

Procedura de contestare 1 2 3 4 5 

Termen de depunere contestatie amenda 1 2 3 4 5 

Durata solutionarii contestatiei 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

2.6.3 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în situatia controalelor 

efectuate de Inspectoratul pentru Sitatii de Urgenta (ISU) 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Frecventa controalelor 1 2 3 4 5 

Cuantumul amenzilor 1 2 3 4 5 

Procedura de contestare 1 2 3 4 5 

Termen de depunere contestatie amenda 1 2 3 4 5 

Durata solutionarii contestatiei 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

2.6.4 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în situatia controalelor 

efectuate de Autoritatea pentru Protectia Consumatorului (ANPC) 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Frecventa controalelor 1 2 3 4 5 

Cuantumul amenzilor 1 2 3 4 5 

Procedura de contestare 1 2 3 4 5 

Termen de depunere contestatie amenda 1 2 3 4 5 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

2.6.5 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în situatia controalelor 

efectuate de Inspectia Sanitara de Stat 
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Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Frecventa controalelor 1 2 3 4 5 

Cuantumul amenzilor 1 2 3 4 5 

Procedura de contestare 1 2 3 4 5 

Termen de depunere contestatie amenda 1 2 3 4 5 

Durata solutionarii contestatiei 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

2.6.6 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în situatia controalelor 

efectuate de Inspectia Sanitar-Veterinara  

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Frecventa controalelor 1 2 3 4 5 

Cuantumul amenzilor 1 2 3 4 5 

Procedura de contestare 1 2 3 4 5 

Termen de depunere contestatie amenda 1 2 3 4 5 

Durata solutionarii contestatiei 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

2.6.7 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în situatia controalelor 

efectuate de ANAF 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Frecventa controalelor 1 2 3 4 5 

Cuantumul amenzilor 1 2 3 4 5 

Procedura de contestare 1 2 3 4 5 

Termen de depunere contestatie amenda 1 2 3 4 5 

Durata solutionarii contestatiei 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

2.6.8 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în situatia controalelor 

efectuate de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (Politia Economica) 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Frecventa controalelor 1 2 3 4 5 

Cuantumul amenzilor 1 2 3 4 5 

Procedura de contestare 1 2 3 4 5 

Termen de depunere contestatie amenda 1 2 3 4 5 

Durata solutionarii contestatiei 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

2.8 Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în domeniul: Nediscriminare 

 

2.8.1 Care sunt principalele bariere privind egalitate de sanse si gen 
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Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

-accesul la functii de conducere 1 2 3 4 5 

-salarizare 1 2 3 4 5 

-ocupare (locuri de munca) 1 2 3 4 5 

-hartuire administrativa 1 2 3 4 5 

- discriminare 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

 

2.8.2 Care sunt principalele bariere privind persoanele cu dizabilitati 

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Accesul in intreprindere /institutii 1 2 3 4 5 

Amenajarea locului de munca (adaptarea) 1 2 3 4 5 

Grupuri sanitare 1 2 3 4 5 

Transport  1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

 

2.9 Care sunt principalele bariere privind implementarea masurilor in domeniul: 

Dezvoltare durabila / utilizarea resurselor regenarabile  

Intensitate ( 1 mica, 5 foarte mare) 1 2 3 4 5 

Colectarea selectiva 1 2 3 4 5 

Utilizarea eficienta a resurselor 1 2 3 4 5 

Reducerea emisiilor de CO2 1 2 3 4 5 

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5 

 

Vă mulţumim! 

 

 

Anexa 2 - CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA BARIERELOR 

ADMINISTRATIVE INTALNIRE DE PERSOANE FIZICE IN INITIEREA 

AFACERILOR 

Chestionar privind evaluarea barierelor administrative intalnire de  

persoane fizice in initierea afacerilor 

 

 

COMPLETAT DE PERSOANE CARE DORESC SA INFIINTEZE O FIRMA. 

 

ADAF - Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin - elaborează un studiu 

pentru identificarea barierelor administrative pentru initierea si dezvoltarea afacerilor. Scopul 
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studiului consta in evaluarea procedurilor administrative actuale pentru afaceri in vederea 

simplificarii si reducerii birocratiei. Având în vedere că si dumneavoastră puteti contribui 

semnificativ la identificarea barierelor din domeniul afacerilor, vă rugăm să ne ajutați în 

elaboarea acestui studiu prin completarea prezentului chestionar. 

Chestionarul are doua secțiuni principale și completarea lui n-ar trebui să dureze mai mult de 

10 minute. Datele colectate prin el vor fi gestionate doar în scop statistic și cu grijă maximă 

pentru confidențialitatea dumneavoastră.Vă mulțumim pentru colaborare. 

 

 

I. Profilul persoanei: 

 

Varsta (va rugam incercuiti): <25, 26-45, >46 

 

Sex:   M          F 

 

Localitate:_________________________________________________ 

 

Judet: ____________________________________________________ 

 

1.1. Calitatea persoanei pe piata fortei de munca: 

- Angajat 

- Somer 

- Student 

- Antreprenor _____________________ 

 

1.2. Nivelul studiilor: 

- Invatamant primar 

- Invatamant gimnazial 

- Liceu/colegiu 

- Scoala postliceala 

- Studii superioare 

- Masterat 

- Doctorat 

 

1.3. Care este nivelul veniturilor dvs.? 

Intre <1000 lei 

Intre 1001 lei si 2000 lei 

Intre 2001 lei si 3000 lei 

Peste 3001 lei. 

 

1.4. Va rugam sa ne precizati daca va regasiti in una din categoriile de mai jos: 

 

- romi 
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- persoane cu handicap 

- tineri post instituționalizați 

- persoane de peste 45 de ani 

- părinți unici susținători ai familiilor monoparentale 

- şomeri de lungă durată   

- persoane eliberate din detenție 

- persoane condamnate la măsuri neprivative de libertate 

 

 

II. Identificarea nevoilor : 

 

2.1. Cum apreciaţi importanţa următoarelor activităţi pentru dvs? 

Activitatea Deloc 

importantă 

Puţin 

importantă 

Importantă Foarte 

importantă 

Sa obtin o calificare      

Sa-mi caut un loc de munca     

Sa initiez o afacere     

Sa ma distrez     

Sa petrec timpul cu familia     

Altele (precizati): 

..................................................... 

    

 

2.2. Ce credeti ca veti schimba in urmatorii 5 ani? 

 Comentarii 

Ma voi angaja  

Imi voi finaliza studiile  

Imi voi schimba locul de munca  

Voi incepe propria afacere  

Altele .......................................................................  

Nu stiu  

 

2.3. Care sunt principalele bariere  pe care le consideraţi în a dezvolta afaceri in Romania? Va 

rugam sa incercuiti in tabelul de mai jos. 

 

Importanta ( 1 putin importanta, 5 

foarte importanta) 

1 2 3 4 5 Comentarii 

Legislatia 1 2 3 4 5  

Relatia cu autoritatile 1 2 3 4 5  

Nivelul taxelor de infiintare 1 2 3 4 5  

Autorizarea afacerilor  1 2 3 4 5  

Altele (precizati): 

............................................................... 

1 2 3 4 5  

 

2.4. Stiati ca exista surse de finantare pentru infiintarea de afaceri noi: 
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DA                NU 

 

2.5. Va rugam sa raspundeti la urmatoarele intrebari? 

 

 DA NU Comentarii 

V-ati gandit sa infiintati propria afacere?    

Stiti cum se infiinteaza o intreprindere?    

Stiti cat costa infiintarea unei 

intreprinderi? 

   

Stiti unde se inregistreaza o intreprindere 

noua? 

   

Stiti ce este taxa pe valoare adaugata?    

Stiti unde trebuie sa va declarati ca 

platitor de TVA? 

   

Stiti ce este impozitul pe profit?    

Stiti ce este impozitul pe cifra de afaceri?    

Stiti ce este un IMM?    

Stiti cine va poate ajuta sa infiintati o 

firma noua? 

   

Stiti cat dureaza sa faceti o firma?    

 

 

2.6. De ce nu ati facut pana acum o intreprindere? 

 

- Nu stiu ce presupune 

- Nu stiu cat costa 

- Nu am bani sa pornesc o afacere pe cont propriu 

- Nu stiu ce sa fac 

- Nu cred ca o sa functioneze 

- Nu am spatiu 

 

2.7. Ce conditii ar trebui sa indeplineasca un viitor antreprenor? 

- sa aiba studii superioare 

- sa faca parte dintr-un partid politic 

- sa aiba foarte multi bani 

- sa aiba curaj si sa-si asume riscuri 

 

2.8 Ati initiat o firma si ati renuntat la activitate? 

 

DA    NU 

 

Daca DA mentionati motivele 

- Lipsa fonduri 

- Lipsa experienta in management 

- Lipsa clienti 
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- Fiscaliate ridicata 

- Lipsa personal calificat 

- Altele_______________________________________ 

 

2.9 Egalitate de sanse / nediscriminare 

2.9.1 Ati intalnit urmatoarele intrebari atunci cand ati participat la un interviu pentru 

angajare? 

 DA NU Comentarii 
Esti căsătorit(a)?     
Ai vreo relaţie?    
Esti divorţat(a)?    
Ai prieten/ă?     
Eşti însărcinată?    
Ai copii? Câţi?     
Intenţionezi să ai copii?     
Care sunt planurile tale familiale?    
Care sunt originile tale etnice?    
Ce religie ai?    
Ce orientare sexuală ai?    
Eşti membru al vreunui partid?    
Ai vreo problemă de sănătate?     
Ai vreo dizabilitate?     
Cu ce se ocupă părinţii tăi?     
Ce greutate ai? Ce înălţime ai?    

 

2.10 Dezvoltare durabila 

2.10.1 Va rugam sa raspundeti la urmatoarele intrebari: 

 DA NU Comentarii 

Stiti ce este colectarea selectiva?    

Intreprindeti masuri de colectare 

selectiva a deseurilor? 

   

Aveti unde sa depozitati/predati deseurile 

colectate? 

   

Intreprindeti masuri pentru reducerea 

consumului de energie? 

   

Intreprindeti masuri pentru reducerea 

consumului de apa? 

   

 

 

 

 

 

Vă mulţumim! 
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Anexa 3 - INDRUMAR LEGISLATIV 

INDRUMAR LEGISLATIV 

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 

• Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare 

• Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată  

• Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventă (M. 

Of. nr. 466 din 25 iunie 2014; cu modif. ult.); 

• O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea 

înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (M. Of. nr. 423 din 1 

septembrie 2000; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

298/2002; 

• O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și 

extrajudiciară; 

• O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea 

unor acte normative si prorogarea unor termene (M. Of. nr. 973 din 7 decembrie 2017); 

• O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (rep. M. 

Of. nr. 724 din 13 octombrie 2011; cu modif. ult.); 

• Legea nr. 307/2006 cu completările și modificările ulterioare, pentru categoriile de 

construcții și amenajări prevăzute la art. 1 din H.G.R. nr. 1739/2006, modificată și 

completată cu H.G.R. nr. 19/2014 - Autorizațiile de securitate la incendiu în condițiile 

art. 30 

• LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2018, privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii – Republicata. Actualizata prin: - Legea 147/2017 pentru modificarea anexei 

nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; - 

Ordonanta urgenta 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; - Ordonanta urgenta 

100/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii. 

• ACTE NORMATIVE PRIVIND AUTORIZAREA SANITARA 

• Ordin nr. 1030/2009 din 20/08/2009  Versiune actualizata la data de 26/03/2012 

• Ordin nr. 119/2014 din 04/02/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei – Norme; 

• LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ - 

CADRUL GENERAL 

• LEGEA nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006, cu modificările și completările ulterioare 



 

160 
 

• ORDINUL nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului 

de muncă — FIAM 

 

• ACTE NORMATIVE COMPLEMENTARE CADRULUI GENERAL 

 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii 

lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare 

• ORDIN nr. 1260/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea 

medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor si 

periodicitatea examinării 

• LEGEA nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

• CONDIŢII GENERALE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate pentru locul de muncă 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie 

la locul de muncă 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru 

semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă 

 

 

• ACTIVITĂŢI SPECIFICE 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările 

ulterioare 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1049/2006 privind cerinţele minime pentru 

asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau 

subteran 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1050/2006 privind cerinţele minime pentru 

asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1135/2006 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1007/2006 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor 

• LEGEA nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată 
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• RISCURI SPECIFICE 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu 

modificările şi completările ulterioare 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, 

în special de afecţiuni dorsolombare 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru 

îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui 

potenţial risc datorat atmosferelor explozive 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva 

riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii 

lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările şi completările 

ulterioare 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de 

securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 

expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri 

electromagnetice 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de 

securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva 

riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, cu modificările şi completările ulterioare 

• REGULAMENT (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea si restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției 

Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) 

nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a 

Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei 

• REGULAMENT (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de 

modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 

 

• LEGEA nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, 

republicată 

• LEGEA nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional in domeniul 

managementului substanțelor chimice, cu modificările și completările ulterioare 
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• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 510/2010 privind cerinţe minime de securitate şi 

sănătate  în muncă referitoare la  expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile 

optice artificiale 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 243/2013 privind cerinţe minime de securitate şi 

sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile 

din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale 

• ORDONANȚA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 99/2000 privind masurile ce pot 

fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate 

în muncă           

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 

99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru 

protecția persoanelor încadrate în muncă 

 

• GRUPURI SPECIFICE 

 

• LEGEA nr. 25/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia 

maternităţii, cu modificările şi completările ulterioare 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare 

 

• FORME ATIPICE DE ANGAJARE 

 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 557/2007 privind completarea măsurilor destinate 

să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii 

încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru 

salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară 

• LEGEA nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate 

de zilieri, republicată 

• ORDIN nr. 831/2015 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a 

avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 

• LEGEA nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare  

 

• AUTORIZAŢII, AVIZĂRI ȘI ABILITĂRI ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI 

SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ 

• LEGEA nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul 

comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale si persoanelor juridice, 

înregistrarea fiscala a acestora, precum şi la autorizarea funcționarii persoanelor 

juridice, cu modificările şi completările ulterioare         
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• ORDONANȚA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 44/2008 privind desfășurarea 

activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale 

şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare     

 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, 

mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în 

activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor, cu 

modificările şi completările ulterioare 

• ORDIN nr. 1102/2008 privind avizarea spațiilor destinate depozitării munițiilor, 

capselor sau pulberilor pentru muniție 

• ORDIN nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de 

coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a 

realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile, cu modificările şi completările 

ulterioare 

• ORDIN nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de 

prevenire şi protecție şi de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare si 

instruire în domeniul securității şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor 

teritoriale de muncă   

• LEGEA securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare 

• LEGEA nr. 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 si la autorizarea funcţionarii persoanelor juridice, 

cu modificările şi completările ulterioare - procedura de autorizare se 

derulează prin Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului 

• ORDONANTA DE URGENŢĂ nr. 44/2008 privind desfăşurarea 

activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările 

ulterioare - procedura de autorizare se derulează prin Biroul Unic din cadrul 

Oficiului Registrului Comerţului 

• HOTARÂREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare - procedura de autorizare se derulează prin 

Inspectoratele Teritoriale de Muncă 

• HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se 

supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu 

• HG nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este 

obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la 

care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă 

• ORDIN nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă 



 

164 
 

• ORDIN Nr. 1045/I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii 

cu articole pirotehnice; 

• ORDIN Nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de 

autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii 

impotriva incendiilor. 

 

• Competenţa în domeniul egalităţii de şanse – Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale (HG 728/2010) 

• Constituţia 

• Egalitatea între cetăţeni fără deosebire de sex (inter alia) (art. 4 alin 2) 

• Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte ocuparea 

funcţiilor şi demnităţilor publice civile sau 

• militare (art. 16 alin 3) 

• Nediscriminarea în funcţie de gen în ceea ce priveşte remunerarea (art. 41 

alin 4) 

• Codul Muncii – principiul egalităţii de tratament în cadrul relaţiilor de 

muncă 

• Ordonanţa 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare 

• Legea 202/2002 – pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi 

bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor 

• de discriminare pe criteriul de sex 

• → Definiţia legală a egalităţii de şanse 

• → Egalitatea de şanse şi de tratament în domeniul relaţiilor de muncă 

• → Obligaţia pentru angajatori de a introduce în regulamentele interne 

prevederi care să interzică discriminarea pe 

• criterii de sex 

• Ordonanţa de urgenţă 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de 

muncă 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei 

în vederea creşterii copilului și OUG 

• 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/200721 privind aplicarea 

principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi 

• femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/200822 privind implementarea 

principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte 

accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii 

• Strategia naţională pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi pentru 

perioada 2010-2012 precum şi Planul general de acţiuni pentru 

implementarea ei 

• Organizarea instituţională 

• → Agenţia naţională pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi – 

direcţia pentru egalitate de şanse între femei 
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• şi bărbaţi în MMFPS  

• → Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 

(CONES) 

• → Comisiile judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 

(COJES) 

 

• ORDIN Nr. 1254/2018 din 16 martie 2018 pentru aprobarea Instrumentului 

de monitorizare privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără 

bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 - 2020 

• Legislaţie Gestionarea Deşeurilor 

• Directiva 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive

  

• LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor  

• HOTĂRÂRE nr. 1470 din  9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei 

naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a 

deşeurilor 

• HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii 

deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase 

• ORDIN nr. 1364/1499 din 14 decembrie 2006 de aprobare a planurilor 

regionale de gestionare a deşeurilor 

• ORDIN nr. 1385 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Procedurii de 

participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor 

de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, regional 

şi judeţean 

• ORDIN nr. 951 din  6 iunie 2007 privind aprobarea Metodologiei de 

elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor 

 

• TRANSPORT DEŞEURI 

• Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri  

• HOTĂRÂRE  nr. 788 din 17 iulie 2007privind stabilirea unor măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 

1.013/2006 privind transferul de deşeuri  

• HOTĂRÂRE nr. 1453 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al 

Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri 

• HOTĂRÂRE nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor 

periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României 

• ORDIN nr. 1119 din  8 noiembrie 2005 privind delegarea către Agenţia 

Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului 

Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deşeurilor 

periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea 

importului, perfecţionării active şi a tranzitului 
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• DEPOZITAREA DEŞEURILOR 

• Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare  

• HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor  

• HOTĂRÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în 

domeniul protecţiei mediului 

• HOTĂRÂRE nr. 1292 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor 

• ORDIN nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului 

tehnic privind depozitarea deşeurilor 

• ORDIN  nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la 

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru 

aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor 

• ORDIN  nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de 

acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare 

şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri 

• ORDIN  nr. 775 din 28 iulie 2006 pentru aprobarea Listei localităţilor izolate 

care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt 

exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 

349/2005 privind depozitarea deşeurilor 

 

 

• INCINERAREA DEŞEURILOR 

• Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor cu modificările şi 

completările ulterioare 

• HOTĂRÂRE  nr. 128 din 14 februarie 2002 privind incinerarea deşeurilor  

• HOTĂRÂRE  nr. 268 din 31 martie 2005 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor 

• HOTĂRÂRE  nr. 427 din 28 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor 

• ORDIN nr. 756 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului 

tehnic privind incinerarea deşeurilor 

• ORDIN nr. 1274 din 14 decembrie 2005 privind emiterea avizului de mediu 

la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi 

incinerare 

• ORDIN  nr. 636 din 28 mai 2008 pentru completarea Ordinului ministrului 

mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.274/2005 privind emiterea avizului de 

mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv 

depozitare şi incinerare 

 

• NĂMOLURI DE LA STAŢIILE DE EPURARE 



 

167 
 

• Directiva Consiliului nr. 86/278/CEEprivind protecţia mediului şi în special 

a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu 

modificările şi completările ulterioare 

• ORDIN nr. 344/708 din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează 

nămolurile de epurare în agricultură   

• ORDIN nr. 27 din 10 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor 

ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu 

 

• VEHICULE SCOASE DIN UZ 

• Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 

septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz, cu modificările şi 

completările ulterioare  

• HOTĂRÂRE nr. 2406 din 21 decembrie 2004 privind gestionarea 

vehiculelor scoase din uz  

• HOTĂRÂRE  nr. 1313 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea 

vehiculelor scoase din uz 

• HOTĂRÂRE nr. 1633 din 29 decembrie 2009 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea 

vehiculelor scoase din uz 

• HOTĂRÂRE nr. 907 din 25 august 2010 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a 

vehiculelor scoase din uz 

• ORDIN nr. 1224/722 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Procedurii şi 

condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării 

responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, 

reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz 

• ORDIN nr. 985/1726 din 12 iunie 2007 privind modificarea Ordinului 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi 

comerţului nr. 1.224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de 

autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii 

privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare 

energetică a vehiculelor scoase din uz 

• ORDIN nr. 816 din 15 august 2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare 

şi autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii 

privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare 

energetică a vehiculelor scoase din uz 

 

• ORDIN nr. 979 din 18 septembrie 2006 privind modificarea anexei la 

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 816/2006 pentru 

constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a persoanelor juridice în 

vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de 

reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz 
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• ORDIN  nr. 625 din  2 aprilie 2007 privind aprobarea Metodologiei pentru 

urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la 

art. 15 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind 

gestionarea vehiculelor scoase din uz 

 

• AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE 

• Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu 

modificările şi completările ulterioare  

• HOTĂRÂRE nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje  

• HOTĂRÂRE nr. 1872 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

• HOTĂRÂRE nr. 247 din 17 martie 2011 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje 

• ORDIN  nr. 927 din  6 octombrie 2005privind procedura de raportare a 

datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje 

• ORDIN nr. 1281/1121 din 16 decembrie 2005privind stabilirea 

modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de 

materiale în scopul aplicării colectării selective 

• ORDIN nr. 2742/3190/305 din 21 noiembrie 2011pentru aprobarea 

Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, 

emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de 

valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor 

economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor 

anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru 

aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare 

• ORDIN  nr. 493 din 17 mai 2006 privind constituirea Comisiei de evaluare 

şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii 

privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor 

de ambalaje 

• ORDIN nr. 2406 din  4 octombrie 2011 pentru modificarea art. 2 din Ordinul 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea 

Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea 

preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de 

valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje 

 

• ULEIURI UZATE 

• HOTĂRÂRE nr. 235 din  7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate  

 

• DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 

• Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 

ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu 

modificările şi completările ulterioare 
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• HOTĂRÂRE nr. 1037 din 13 octombrie 2010 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice  

• ORDIN nr. 1441 din 23 mai 2011 privind stabilirea metodologiei de 

constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de 

echipamente electrice şi electronice 

• ORDIN nr. 2264 din 14 septembrie 2011privind aprobarea metodologiei de 

calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice 

• ORDIN nr. 1225/721 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Procedurii 

şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea 

preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, 

reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice 

• ORDIN nr. 1269/820 din 21 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordinului 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi 

comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de 

evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării 

responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, 

reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice 

• ORDIN nr. 910/1704 din 31 mai 2007 pentru modificarea Ordinului 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi 

comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de 

evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării 

responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, 

reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice 

• ORDIN nr. 901/S.B. din 30 septembrie 2005 privind aprobarea măsurilor 

specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 

care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea 

personalului din punctele de colectare 

• ORDIN nr. 1223/715 din 29 noiembrie 2005 privind procedura de 

înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor 

privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice 

• Ordin nr. 66/20 ianuarie 2006 privind Privind constituirea Comisiei de 

evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării 

responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, 

reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice 

• ORDIN nr. 556/435/191 din 5 iunie 2006 privind marcajul specific aplicat 

echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 

decembrie 2006 
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• SUBSTANŢE PERICULOASE ȊN ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 

ELECTRONICE 

• Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice 

şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare  

• HOTĂRÂRE nr. 992 din 25 august 2005 privind limitarea utilizării 

anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice  

• HOTĂRÂRE nr. 816 din 21 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor 

substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 

• ORDIN nr. 1226/1771 din 30 iulie 2007 pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor 

substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 

• ORDIN nr. 344/732 din 31 martie 2009 privind completarea anexei la 

Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului 

economiei şi finanţelor nr. 1.226/1.771/2007 pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor 

substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 

• HOTĂRÂRE nr. 1518 din  2 decembrie 2009 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice şi a Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 

privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele 

electrice şi electronice 

 

• DEŞEURI DE BATERII ŞI ACUMULATORI 

• Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 

septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi 

acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE, cu modificările şi 

completările ulterioare  

• HOTĂRÂRE nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor şi 

acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori  

• HOTĂRÂRE nr. 1079 din 26 octombrie 2011 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor 

şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori 

• ORDIN nr. 669/1304 din 28 mai 2009 privind aprobarea Procedurii de 

înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori 

• ORDIN nr. 1399/2032 din 26 octombrie 2009 pentru aprobarea Procedurii 

privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi 

acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori 

• ORDIN nr. 2743/3189 din 21 noiembrie 2011 privind aprobarea Procedurii 

şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare 

şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în 

mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi 

acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi 

autorizare 
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• DEŞEURI DIN INDUSTRIILE EXTRACTIVE 

• HOTĂRÂRE nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din 

industriile extractive  

• ORDIN nr. 2042/2934/180 din 22 noiembrie 2010 privind aprobarea 

Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din 

industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia 

 

• AZBEST 

• HOTĂRÂRE nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea şi 

controlul poluării mediului cu azbest  

• HOTĂRÂRE nr. 734 din  7 iunie 2006 pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării 

mediului cu azbest 

• HOTĂRÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 

domeniul protecţiei mediului 

 

• DIOXIDUL DE TITAN 

• ORDIN nr. 751/870 din 23 noiembrie 2004 privind gestionarea deşeurilor 

din industria dioxidului de titan 
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   ANEXA 3 

 INDRUMAR LEGISLATIV 

Redactat Bogdan Zaval 

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 

• Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare 

• Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată  

• Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventă (M. 

Of. nr. 466 din 25 iunie 2014; cu modif. ult.); 

• O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea 

înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (M. Of. nr. 423 din 1 

septembrie 2000; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

298/2002; 

• O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și 

extrajudiciară; 

• O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea 

unor acte normative si prorogarea unor termene (M. Of. nr. 973 din 7 decembrie 2017); 

• O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (rep. M. 

Of. nr. 724 din 13 octombrie 2011; cu modif. ult.); 

• Legea nr. 307/2006 cu completările și modificările ulterioare, pentru categoriile de 

construcții și amenajări prevăzute la art. 1 din H.G.R. nr. 1739/2006, modificată și 

completată cu H.G.R. nr. 19/2014 - Autorizațiile de securitate la incendiu în condițiile 

art. 30 

• LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2018, privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii – Republicata. Actualizata prin: - Legea 147/2017 pentru modificarea anexei 

nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; - 

Ordonanta urgenta 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; - Ordonanta urgenta 

100/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
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teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii. 

• ACTE NORMATIVE PRIVIND AUTORIZAREA SANITARA 

• Ordin nr. 1030/2009 din 20/08/2009  Versiune actualizata la data de 26/03/2012 

• Ordin nr. 119/2014 din 04/02/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei – Norme; 

• LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ - 

CADRUL GENERAL 

• LEGEA nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006, cu modificările și completările ulterioare 

• ORDINUL nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului 

de muncă — FIAM 

 

• ACTE NORMATIVE COMPLEMENTARE CADRULUI GENERAL 

 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii 

lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare 

• ORDIN nr. 1260/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea 

medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor si 

periodicitatea examinării 

• LEGEA nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

• CONDIŢII GENERALE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate pentru locul de muncă 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie 

la locul de muncă 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru 

semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă 

 

 

• ACTIVITĂŢI SPECIFICE 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările 

ulterioare 
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• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1049/2006 privind cerinţele minime pentru 

asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau 

subteran 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1050/2006 privind cerinţele minime pentru 

asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1135/2006 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1007/2006 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor 

• LEGEA nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată 

 

• RISCURI SPECIFICE 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu 

modificările şi completările ulterioare 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, 

în special de afecţiuni dorsolombare 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru 

îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui 

potenţial risc datorat atmosferelor explozive 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva 

riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii 

lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările şi completările 

ulterioare 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de 

securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 

expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri 

electromagnetice 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de 

securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva 

riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, cu modificările şi completările ulterioare 

• REGULAMENT (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea si restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției 

Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) 
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nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a 

Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei 

• REGULAMENT (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de 

modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 

 

• LEGEA nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, 

republicată 

• LEGEA nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional in domeniul 

managementului substanțelor chimice, cu modificările și completările ulterioare 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 510/2010 privind cerinţe minime de securitate şi 

sănătate  în muncă referitoare la  expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile 

optice artificiale 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 243/2013 privind cerinţe minime de securitate şi 

sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile 

din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale 

• ORDONANȚA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 99/2000 privind masurile ce pot 

fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate 

în muncă           

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 

99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru 

protecția persoanelor încadrate în muncă 

 

• GRUPURI SPECIFICE 

 

• LEGEA nr. 25/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia 

maternităţii, cu modificările şi completările ulterioare 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare 

 

• FORME ATIPICE DE ANGAJARE 

 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 557/2007 privind completarea măsurilor destinate 

să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii 

încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru 

salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară 

• LEGEA nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate 

de zilieri, republicată 

• ORDIN nr. 831/2015 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 
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• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a 

avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 

• LEGEA nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare  

 

• AUTORIZAŢII, AVIZĂRI ȘI ABILITĂRI ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI 

SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ 

• LEGEA nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul 

comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale si persoanelor juridice, 

înregistrarea fiscala a acestora, precum şi la autorizarea funcționarii persoanelor 

juridice, cu modificările şi completările ulterioare         

• ORDONANȚA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 44/2008 privind desfășurarea 

activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale 

şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare     

 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, 

mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în 

activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor, cu 

modificările şi completările ulterioare 

• ORDIN nr. 1102/2008 privind avizarea spațiilor destinate depozitării munițiilor, 

capselor sau pulberilor pentru muniție 

• ORDIN nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de 

coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a 

realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile, cu modificările şi completările 

ulterioare 

• ORDIN nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de 

prevenire şi protecție şi de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare si 

instruire în domeniul securității şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor 

teritoriale de muncă   

• LEGEA securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare 

• LEGEA nr. 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 si la autorizarea funcţionarii persoanelor juridice, 

cu modificările şi completările ulterioare - procedura de autorizare se 

derulează prin Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului 

• ORDONANTA DE URGENŢĂ nr. 44/2008 privind desfăşurarea 

activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările 

ulterioare - procedura de autorizare se derulează prin Biroul Unic din cadrul 

Oficiului Registrului Comerţului 
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• HOTARÂREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare - procedura de autorizare se derulează prin 

Inspectoratele Teritoriale de Muncă 

• HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se 

supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu 

• HG nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este 

obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la 

care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă 

• ORDIN nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă 

• ORDIN Nr. 1045/I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii 

cu articole pirotehnice; 

• ORDIN Nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de 

autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii 

impotriva incendiilor. 

 

• Competenţa în domeniul egalităţii de şanse – Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale (HG 728/2010) 

• Constituţia 

• Egalitatea între cetăţeni fără deosebire de sex (inter alia) (art. 4 alin 2) 

• Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte ocuparea 

funcţiilor şi demnităţilor publice civile sau 

• militare (art. 16 alin 3) 

• Nediscriminarea în funcţie de gen în ceea ce priveşte remunerarea (art. 41 

alin 4) 

• Codul Muncii – principiul egalităţii de tratament în cadrul relaţiilor de 

muncă 

• Ordonanţa 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare 

• Legea 202/2002 – pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi 

bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor 

• de discriminare pe criteriul de sex 

• → Definiţia legală a egalităţii de şanse 

• → Egalitatea de şanse şi de tratament în domeniul relaţiilor de muncă 

• → Obligaţia pentru angajatori de a introduce în regulamentele interne 

prevederi care să interzică discriminarea pe 

• criterii de sex 

• Ordonanţa de urgenţă 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de 

muncă 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei 

în vederea creşterii copilului și OUG 

• 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 
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• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/200721 privind aplicarea 

principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi 

• femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/200822 privind implementarea 

principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte 

accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii 

• Strategia naţională pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi pentru 

perioada 2010-2012 precum şi Planul general de acţiuni pentru 

implementarea ei 

• Organizarea instituţională 

• → Agenţia naţională pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi – 

direcţia pentru egalitate de şanse între femei 

• şi bărbaţi în MMFPS  

• → Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 

(CONES) 

• → Comisiile judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 

(COJES) 

 

• ORDIN Nr. 1254/2018 din 16 martie 2018 pentru aprobarea Instrumentului 

de monitorizare privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără 

bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 - 2020 

• Legislaţie Gestionarea Deşeurilor 

• Directiva 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive

  

• LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor  

• HOTĂRÂRE nr. 1470 din  9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei 

naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a 

deşeurilor 

• HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii 

deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase 

• ORDIN nr. 1364/1499 din 14 decembrie 2006 de aprobare a planurilor 

regionale de gestionare a deşeurilor 

• ORDIN nr. 1385 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Procedurii de 

participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor 

de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, regional 

şi judeţean 

• ORDIN nr. 951 din  6 iunie 2007 privind aprobarea Metodologiei de 

elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor 

 

• TRANSPORT DEŞEURI 

• Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri  
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• HOTĂRÂRE  nr. 788 din 17 iulie 2007privind stabilirea unor măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 

1.013/2006 privind transferul de deşeuri  

• HOTĂRÂRE nr. 1453 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al 

Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri 

• HOTĂRÂRE nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor 

periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României 

• ORDIN nr. 1119 din  8 noiembrie 2005 privind delegarea către Agenţia 

Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului 

Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deşeurilor 

periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea 

importului, perfecţionării active şi a tranzitului 

 

• DEPOZITAREA DEŞEURILOR 

• Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare  

• HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor  

• HOTĂRÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în 

domeniul protecţiei mediului 

• HOTĂRÂRE nr. 1292 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor 

• ORDIN nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului 

tehnic privind depozitarea deşeurilor 

• ORDIN  nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la 

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru 

aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor 

• ORDIN  nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de 

acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare 

şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri 

• ORDIN  nr. 775 din 28 iulie 2006 pentru aprobarea Listei localităţilor izolate 

care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt 

exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 

349/2005 privind depozitarea deşeurilor 

 

 

• INCINERAREA DEŞEURILOR 

• Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor cu modificările şi 

completările ulterioare 

• HOTĂRÂRE  nr. 128 din 14 februarie 2002 privind incinerarea deşeurilor  

• HOTĂRÂRE  nr. 268 din 31 martie 2005 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor 



 

180 
 

• HOTĂRÂRE  nr. 427 din 28 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor 

• ORDIN nr. 756 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului 

tehnic privind incinerarea deşeurilor 

• ORDIN nr. 1274 din 14 decembrie 2005 privind emiterea avizului de mediu 

la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi 

incinerare 

• ORDIN  nr. 636 din 28 mai 2008 pentru completarea Ordinului ministrului 

mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.274/2005 privind emiterea avizului de 

mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv 

depozitare şi incinerare 

 

• NĂMOLURI DE LA STAŢIILE DE EPURARE 

• Directiva Consiliului nr. 86/278/CEEprivind protecţia mediului şi în special 

a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu 

modificările şi completările ulterioare 

• ORDIN nr. 344/708 din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează 

nămolurile de epurare în agricultură   

• ORDIN nr. 27 din 10 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor 

ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu 

 

• VEHICULE SCOASE DIN UZ 

• Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 

septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz, cu modificările şi 

completările ulterioare  

• HOTĂRÂRE nr. 2406 din 21 decembrie 2004 privind gestionarea 

vehiculelor scoase din uz  

• HOTĂRÂRE  nr. 1313 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea 

vehiculelor scoase din uz 

• HOTĂRÂRE nr. 1633 din 29 decembrie 2009 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea 

vehiculelor scoase din uz 

• HOTĂRÂRE nr. 907 din 25 august 2010 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a 

vehiculelor scoase din uz 

• ORDIN nr. 1224/722 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Procedurii şi 

condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării 

responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, 

reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz 

• ORDIN nr. 985/1726 din 12 iunie 2007 privind modificarea Ordinului 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi 

comerţului nr. 1.224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de 

autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii 
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privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare 

energetică a vehiculelor scoase din uz 

• ORDIN nr. 816 din 15 august 2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare 

şi autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii 

privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare 

energetică a vehiculelor scoase din uz 

 

• ORDIN nr. 979 din 18 septembrie 2006 privind modificarea anexei la 

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 816/2006 pentru 

constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a persoanelor juridice în 

vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de 

reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz 

• ORDIN  nr. 625 din  2 aprilie 2007 privind aprobarea Metodologiei pentru 

urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la 

art. 15 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind 

gestionarea vehiculelor scoase din uz 

 

• AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE 

• Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu 

modificările şi completările ulterioare  

• HOTĂRÂRE nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje  

• HOTĂRÂRE nr. 1872 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

• HOTĂRÂRE nr. 247 din 17 martie 2011 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje 

• ORDIN  nr. 927 din  6 octombrie 2005privind procedura de raportare a 

datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje 

• ORDIN nr. 1281/1121 din 16 decembrie 2005privind stabilirea 

modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de 

materiale în scopul aplicării colectării selective 

• ORDIN nr. 2742/3190/305 din 21 noiembrie 2011pentru aprobarea 

Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, 

emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de 

valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor 

economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor 

anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru 

aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare 

• ORDIN  nr. 493 din 17 mai 2006 privind constituirea Comisiei de evaluare 

şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii 

privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor 

de ambalaje 
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• ORDIN nr. 2406 din  4 octombrie 2011 pentru modificarea art. 2 din Ordinul 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea 

Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea 

preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de 

valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje 

 

• ULEIURI UZATE 

• HOTĂRÂRE nr. 235 din  7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate  

 

• DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 

• Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 

ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu 

modificările şi completările ulterioare 

• HOTĂRÂRE nr. 1037 din 13 octombrie 2010 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice  

• ORDIN nr. 1441 din 23 mai 2011 privind stabilirea metodologiei de 

constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de 

echipamente electrice şi electronice 

• ORDIN nr. 2264 din 14 septembrie 2011privind aprobarea metodologiei de 

calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice 

• ORDIN nr. 1225/721 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Procedurii 

şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea 

preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, 

reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice 

• ORDIN nr. 1269/820 din 21 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordinului 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi 

comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de 

evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării 

responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, 

reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice 

• ORDIN nr. 910/1704 din 31 mai 2007 pentru modificarea Ordinului 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi 

comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de 

evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării 

responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, 

reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice 

• ORDIN nr. 901/S.B. din 30 septembrie 2005 privind aprobarea măsurilor 

specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 

care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea 

personalului din punctele de colectare 
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• ORDIN nr. 1223/715 din 29 noiembrie 2005 privind procedura de 

înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor 

privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice 

• Ordin nr. 66/20 ianuarie 2006 privind Privind constituirea Comisiei de 

evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării 

responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, 

reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice 

• ORDIN nr. 556/435/191 din 5 iunie 2006 privind marcajul specific aplicat 

echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 

decembrie 2006 

 

• SUBSTANŢE PERICULOASE ȊN ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 

ELECTRONICE 

• Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice 

şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare  

• HOTĂRÂRE nr. 992 din 25 august 2005 privind limitarea utilizării 

anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice  

• HOTĂRÂRE nr. 816 din 21 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor 

substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 

• ORDIN nr. 1226/1771 din 30 iulie 2007 pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor 

substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 

• ORDIN nr. 344/732 din 31 martie 2009 privind completarea anexei la 

Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului 

economiei şi finanţelor nr. 1.226/1.771/2007 pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor 

substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 

• HOTĂRÂRE nr. 1518 din  2 decembrie 2009 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice şi a Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 

privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele 

electrice şi electronice 

 

• DEŞEURI DE BATERII ŞI ACUMULATORI 

• Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 

septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi 

acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE, cu modificările şi 

completările ulterioare  

• HOTĂRÂRE nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor şi 

acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori  



 

184 
 

• HOTĂRÂRE nr. 1079 din 26 octombrie 2011 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor 

şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori 

• ORDIN nr. 669/1304 din 28 mai 2009 privind aprobarea Procedurii de 

înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori 

• ORDIN nr. 1399/2032 din 26 octombrie 2009 pentru aprobarea Procedurii 

privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi 

acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori 

• ORDIN nr. 2743/3189 din 21 noiembrie 2011 privind aprobarea Procedurii 

şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare 

şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în 

mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi 

acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi 

autorizare 

 

• DEŞEURI DIN INDUSTRIILE EXTRACTIVE 

• HOTĂRÂRE nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din 

industriile extractive  

• ORDIN nr. 2042/2934/180 din 22 noiembrie 2010 privind aprobarea 

Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din 

industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia 

• AZBEST 

• HOTĂRÂRE nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea şi 

controlul poluării mediului cu azbest  

• HOTĂRÂRE nr. 734 din  7 iunie 2006 pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării 

mediului cu azbest 

• HOTĂRÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 

domeniul protecţiei mediului 

• DIOXIDUL DE TITAN 

• ORDIN nr. 751/870 din 23 noiembrie 2004 privind gestionarea deşeurilor 

din industria dioxidului de titan 

 

 


