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Expiră în mai puțin de 5 zile Expiră în mai mult de 5 zile Expirată
Autorităţi Competente şi proceduri

Lista Autorităţilor Competente care se pliază pe Directiva
2013/55/UE şi au conﬁgurat procedurile în PCUe
Nr.
Instituţie
crt

1

camera_auditorilor_ﬁnanciari_din_romania — auditor ﬁnanciar

2

corpul_expertilor_contabili_si_contabililor_autorizati_din_romania — expert contabilcontabil autorizat

3

camera_consultantilor_ﬁscali — consultant ﬁscal

4

inspectoratul_de_stat_in_constructii — diriginte de șantier

5

registrul_urbanistilor_din_romania — urbanist
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Proceduri conﬁgurate pe PCUe
1. Procedura pentru aprobarea ca ﬁrma de audit in
Romania, pentru persoanele juridice cu caliﬁcare obtinuta
in alte state membre ale Uniunii Europene
2. Procedura pentru aprobarea calitatii de auditor
ﬁnanciar, pentru persoanele ﬁzice cu caliﬁcare obtinuta in
alte state membre ale Uniunii Europene
1.Modalitatea în care societăţile contabilitate române pot
deveni membre ale C.E.C.C.A.R.
2.Recunoaşterea şi înscrierea persoanelor juridice străine
în Tabloul Corpului
3. Înscrierea în Tabloul Corpului şi eliberarea carnetului de
contabil autorizat şi a autorizaţiei de exercitare a profesiei
contabile
4. Modalitatea în care societăţile de expertiză contabilă
române pot deveni membre ale C.E.C.C.A.R.
5. Înscrierea în Tabloul Corpului şi eliberarea carnetului de
expert contabil şi a autorizaţiei de exercitare a profesiei
contabile
6. Recunoasterea caliﬁcarii profesionale si inscrierea in
Tabloul CECCAR a cetatenilor straini
7. Acordarea dreptului de exercitare a profesiei contabile
persoanelor ﬁzice străine care doresc să presteze servicii
profesionale în România, cu titlu temporar sau ocazional
1. Procedura de înscriere a persoanelor juridice în Registrul
consultanților ﬁscali și al societăților de consultanță ﬁscală
a membrilor CCF
2. Procedura de înscriere a persoanelor ﬁzice în Registrul
consultanților ﬁscali și al societăților de consultanță ﬁscală
a membrilor CCF
3. Procedura prin care consultanții ﬁscali -persoane ﬁzice,
membrii CCF pot efectua expertize ﬁscale judiciare la
solicitarea organelor judecătoreşti, organelor de cercetare
penală, organelor ﬁscale şi altor părţi interesate
4. Procedura de recunoaștere și autorizare a consultanților
ﬁscali persoane străine
1. Registrul de activitate al diriginţilor de şantier
2. Eliberarea duplicatului unei autorizaţii de diriginte de
şantier
3. Preschimbarea autorizaţiilor de diriginte de şantier
4. Procedura de autorizare a Dirigintilor de santier fără
examen - cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii
Europene (UE) sau ale Spaţiului Economic European (SEE)
5. Procedura de autorizare a Dirigintilor de santier pe bază
de examen - cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii
Europene (UE) sau ale Spaţiului Economic European (SEE)
6. Procedura de autorizare a Dirigintilor de santier fără
examen - cetăţeni români
7. Actualizarea datelor personale din Registrul diriginţilor
de şantier autorizaţi
8.Solicitare de prestare, pentru prima dată în România, a
activităţii de dirigenţie de șantier, în mod temporar, de
către cetăţeni români sau cetăţeni ai unui alt (UE) sau ale
Spaţiului Economic European (SEE)
9. Solicitare de prestare în România, a activităţii de
dirigenţie de șantier, în mod temporar, de către cetăţeni
români sau cetăţeni ai unui alt (UE) sau ale Spaţiului
Economic European (SEE)
10. Procedura de autorizare a Diriginţilor de şantier pe
bază de examen - cetăţeni români
Procedura pentru dobândirea dreptului de semnatură –
procedura cu character informativ
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Nr.
Instituţie
crt
6

consiliul_de_mediere — mediator

7

asociatia_nationala_a_evaluatorilor_autorizati_din_romania

8

colegiul_national_al_asistentilor_sociali - asistent social
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Proceduri conﬁgurate pe PCUe
1. Autorizare ca mediator (arhivata)
2. Inscriere TM (arhivata)
1. Modalitatea prin care persoanele juridice dintr-un alt
stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat
aparţinând Spaţiului Economic European pot deveni
membri titulari ai ANEVAR
2.Modalitatea prin care persoanele ﬁzice pot deveni
membri acreditați ANEVAR
3.Modalitatea prin care persoanele juridice având
naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a
unui stat aparținând Spațiului Economic European pot
deveni membri corporativi ANEVAR
4.Modalitatea prin care persoanele juridice străine pot
exercita ocazional profesia de evaluator ANEVAR
5. Modalitatea prin care persoanele ﬁzice și juridice care
nu aparțin unui stat membru al Uniunii Europene sau unui
stat din Spaţiului Economic European pot deveni membri
titulari ai ANEVAR
6.Modalitatea prin care persoanele ﬁzice străine pot
exercita ocazional profesia de evaluator ANEVAR
7.Modalitatea de obținere a calității de membru inactiv
ANEVAR
8.Modalitatea prin care persoanele ﬁzice având cetăţenia
unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat
aparţinând Spaţiului Economic European pot deveni
membri titulari ai ANEVAR
9.Modalitatea prin care persoanele ﬁzice pot deveni
membri titulari ai ANEVAR
10.Modalitatea prin care persoanele ﬁzice având cetățenia
unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat
aparținând Spațiului Economic European pot deveni
membri stagiari ai ANEVAR
Înregistrarea în Registrul Național al Asistenților Sociali din
România în vederea eliberarii avizului de exercitare a
profesiei de asistent social - PROCEDURA DE
INREGISTRARE- Procedura cu caracter informational
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Nr.
Instituţie
crt
ministerul_justitiei - consilier juridic
ministerul_justitiei — consilier de probaţiune

ministerul_justitiei — expert tehnic judiciar

ministerul_justitiei — expert criminalist

9

ministerul_justitiei — interpret şi traducător autorizat

ministerul_justitiei –caliﬁcarea de consilier juridic

10 arhivele_nationale_ale_romaniei — arhivist

ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice –
11 autoritatea_nationala_pentru_persoanele_cu_dizabilitati — interpret limbaj mimicogestual

12

13

14

15

16

Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Arme, Explozivi și Substanțe
Periculoase — artiﬁcier; pirotehnist pentru focuri de artiﬁcii
agentia_nationala_de_cadastru_si_publicitate_imobiliara — inginer geodez; inginer
cadastru; inginer topograf; inginer cartograf; inginer topograf minier; subinginer
geodez; subinginer cadastru; subinginer topograf; subinginer cartograf; subinginer
topograf minier; oﬁţer topograf; oﬁţer artilerie (cu adeverinţa de echivalare a studiilor în
domeniul topograﬁei şi cadastrului funciar); oﬁţer cartograf; geograf cu specializarea
cartograﬁe
autoritatea_nationala_sanitara_veterinara_si_pentru_siguranta_alimentelor — asistent
veterinar
autoritatea_aeronautica_civila_romana — profesii în domeniul transporturilor aeriene:
dispecer operaţiuni de zbor; controlor traﬁc dirijare sol; controlor informare traﬁc aerian;
controlor traﬁc aerian dirijare; personal tehnic aeronautic; navigator aerian; mecanic
navigant; operator radio navigant; însoţitor de bord; pilot avion; pilot elicopter; dispecer
operaţiuni de zbor; responsabil radiocomunicaţii; pilot planor; pilot balon liber;
meteorolog aeronautic tehnician; personal aeronautic pentru protecţia navigaţiei
aeriene şi telecomunicaţii aeronautice PNA-TC
autoritatea_rutiera_romana — profesii în domeniul transporturilor rutiere: profesor de
legislaţie rutieră; conducător de atelier din domeniul reparațiilor și/sau reglărilor
funcționale a vehiculelor rutiere, dezmembrării vehiculelor scoase din uz, precum și în
domeniul înlocuirii de șasiuri/caroserii ale vehiculelor; auditor de siguranță rutieră;
auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră; inspector de siguranţă rutieră
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Proceduri conﬁgurate pe PCUe
Nu au proceduri conﬁgurate conform Directivei 55/2013
Nu au proceduri conﬁgurate conform Directivei 55/2013
2.Autorizarea experţilor tehnici judiciari prin interviu
3.Autorizarea experţilor tehnici judiciari cu examen pentru
Cetăţeni care au obţinut caliﬁcarea profesională necesară
in Romania dar nu au dobandit incă calitatea de expert
tehnic judiciar in Romania/alt stat membru al UE sau
aparţinind SEE
4.Recunoaşterea autorizării experţilor tehnici judiciari care
au dobandit calitatea de expert tehnic judiciar intr-un alt
stat membru UE/SEE (procedura de autorizare fără
examen)
1. Dobandirea calităţii de expert criminalist autorizat (fără
examen) pentru Cetăţeanul UE/SEE şi cetăţeanul roman
care au dobandit calitatea de expert criminalist in UE/SEE
şi doresc să exercite profesia in Romania
2.Autorizare expert criminalist (fără examen) pentru
cetăţean UE/SEE şi cetăţean roman care au dobindit
calitatea de expert criminalist in UE/SEE şi exercită
profesia cu titlu permanent in unul dintre aceste state şi
temporar/ocazional in RO
3.Dobandirea calităţii de expert criminalist autorizat (cu
examen) pentru cetăţean roman, cetăţean
UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene
1. Recunoaşterea certiﬁcatelor de interpret/traducător
autorizat şi luarea in evidenţa MJ a străinului,cetăţean al
unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene,in
vederea prestării temporare/ocazionale in Romania
2. Recunoaşterea certiﬁcatelor de interpret şi traducător
autorizat in specialitatea ştiinţe juridice şi luarea in
evidenţa MJ a străinului, cetăţean al unui stat membru al
UE sau SEE ori Confederaţiei Elveţiene, stabilit in Romania
3.Autorizarea interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de CSM,
MJ, PICCJ, DNA, organele de urmărire penală, instanţele
judecătoreşti, birourile notarilor publici, avocaţi şi
executori judecătoreşti-pentru cetăţean roman
1. Recunoasterea caliﬁcarii profesionale de consilier juridic
a cetatenilor statelor membre ale UE sau apartinand SEE
ori Confederatiei Elvetiene, în urma efectuarii unui stagiu
in domeniul dreptului românesc
2. Recunoastere, pe baza de examen, a caliﬁcarii
profesionale de consilier juridic a cetatenilor statelor
membre ale UE sau apartinand Spatiului Economic
European ori Confederatiei Elvetiene, in vederea admiterii
si practicarii acesteia in Romania
1. Procedura privind avizarea programelor cadru pentru
caliﬁcarea de arhivist și arhivar
2. Procedură privind avizarea personalului responsabil cu
arhiva la creatorii și deținătorii de documente
1. Activitatea de autorizare a interpreţilor limbajului
mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului speciﬁc
persoanei cu surdocecitate
2. Procedura de prelungire a autorizaţiei interpreţilor
limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului
speciﬁc persoanei cu surdocecitate
Nu au proceduri conﬁgurate conform Directivei 55/2013

Nu au proceduri conﬁgurate conform Directivei 55/2013

Nu au proceduri conﬁgurate conform Directivei 55/2013

Nu au proceduri conﬁgurate conform Directivei 55/2013

Nu au proceduri conﬁgurate conform Directivei 55/2013
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Nr.
Instituţie
crt
17 registrul_auto_roman — inspector ITP

18 autoritatea_nationala_pentru_turism — ghid de turism

19

20

21
22
23

ministerul_afacerilor_interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de
Investigaţii Criminale — detectiv particular
ministerul_afacerilor_interne – inspectoratul_general_al_politiei_romane –
directia_de_ordine_publica — agent de securitate; şef obiectiv, manager de securitate,
inginer sisteme de securitate, director departament securitate, proiectant sisteme de
securitate, şef formaţie pază şi ordine, inspector de securitate, evaluator de risc
efracţie, consultant de securitate, şef tură, dispecer centru de alarmă, agent
conducători câini de serviciu, agent control acces, agent de securitate incinte, agent
gardă de corp, agent de intervenţie pază şi ordine, agent transport valori
asociatia_nationala_a_salvatorilor_montani_din_romania — salvator montan
ministerul_apararii_nationale – centrul_de_scafandri_din_constanta (Unitatea Militară
02145) — scafandru
ministerul_dezvoltarii_regionale_si_administratiei_publice directia_generala_dezvoltare_regionala_si_infrastructura - directia_tehnica

24 ordinul_arhitectilor_din_romania

25 centrul_national_de_caliﬁcare_si_instruire_feroviara
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Proceduri conﬁgurate pe PCUe
Autorizarea operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de inspecţie tehnică periodică
Procedură privind emiterea atestatelor şi ecusoanelor de
ghid de turism pentru persoanele ﬁzice care îndeplinesc
condiţiile şi criteriile prevăzute de legislaţia în vigoare să
exercite profesia de ghid de turism
1. Procedura privind activitatea de eliberare a atestatului
de detectiv particular
2. Procedura privind activitatea de eliberare a licenţei de
funcţionare a societăţilor specializate/cabinetelor
individuale de detectivi particulari

Nu au proceduri conﬁgurate conform Directivei 55/2013

Nu au proceduri conﬁgurate conform Directivei 55/2013
Autorizarea şi inspectarea unităţilor care execută activităţi
subacvatice cu scafandri
Nu au proceduri conﬁgurate conform Directivei 55/2013
1. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecți
cetățeni ai unor state terțe căsătoriți cu cetățeni români și
deținători ai unei diplome eliberate de o instituție de
învățământ superior de arhitectură dintr-un stat terț
2. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecți
cetățeni ai unor state terțe și deținători ai unei diplome
eliberate de o instituție de învățământ superior de
arhitectură din România, care sunt căsătoriți cu cetățeni
români
3. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții
cetățeni români cu diplomă eliberată de instituții de
învățământ superior de arhitectură din România, instituții
prevăzute în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.
932/2010
4. Dobândirea dreptului de semnătură de către cetăţenii
UE, SEE şi din Confederaţia Elveţiană care solicită
stabilirea în România, îndeplinesc condiţiile art. 5 şi 6 din
Legea 184/2001 şi au drept de semnătură/drept echivalent
într-unul din aceste state
5. Dobândirea dreptului de semnătură de către cetăţenii
UE, SEE şi din Confederaţia Elveţiană care solicită
stabilirea în România, îndeplinesc condiţiile art. 5 şi 6 din
Legea 184/2001 şi nu au drept de semnătură/drept
echivalent într-unul din aceste state
Preinscriere online pentru persoane ﬁzice la programul de
caliﬁcare pentru ocupatia mecanic de locomotiva

Instituţii

Lista instituţiilor înregistrate în PCUe
Autorităţi competente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

administratia_fondului_pentru_mediu
administratia_nationala_de_meteorologie
administratia_rezervatiei_biosferei_delta_dunarii
agentia_de_credite_si_burse_de_studii
agentia_nationala_a_medicamentului_si_a_dispozitivelor_medicale
agentia_nationala_anti-doping
agentia_nationala_de_ameliorare_si_reproductie_in_zootehnie
agentia_nationala_de_cadastru_si_publicitate_imobiliara
agentia_nationala_pentru_ocuparea_fortei_de_munca
agentia_nationala_pentru_plati_si_inspectie_sociala
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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1. agentia_judeteana_pentru_plati_si_inspectie_sociala_bistrita-nasaud
agentia_nationala_pentru_resurse_minerale
agentia_pentru_agenda_digitala_a_romaniei
arhivele_nationale_ale_romaniei
asociatia_nationala_a_evaluatorilor_autorizati_din_romania
autoritatea_aeronautica_civila_romana
autoritatea_nationala_de_reglementare_pentru_serviciile_comunitare_de_utilitati_publice
autoritatea_nationala_pentru_turism (National Authority for Tourism)
autoritatea_nationala_de_reglementare_in_domeniul_energiei
autoritatea_nationala_pentru_cetatenie
autoritatea_nationala_pentru_persoanele_cu_dizabilitati
autoritatea_nationala_pentru_protectia_consumatorilor
autoritatea_nationala_pentru_protectia_drepturilor_copilului_si_adoptie
autoritatea_nationala_sanitar_veterinara_si_pentru_siguranta_alimentelor
autoritatea_rutiera_romana
biroul_roman_de_metrologie_legala
camera_auditorilor_ﬁnanciari
camera_consultantilor_ﬁscali
centrul_national_de_caliﬁcare_si_instruire_feroviara
centrul_national_de_formare_si_perfectionare_a_antrenorilor
colegiul_medicilor_veterinari
colegiul_national_al_asistentilor_sociali
comisia_de_abilitare_si_avizare
comisia_de_clasiﬁcare_a_carcaselor_de_porcine_bovine_si_ovine
compartiment_comunitar_de_cadastru_si_agricultura-primaria_sovata
consiliul_de_mediere
corpul_expertilor_contabili_si_contabililor_autorizati_din_romania
federatia_romana_de_schi_biatlon
inspectia_de_stat_pentru_controlul_cazanelor_recipientelor_sub_presiune_si_instalatiilor_de_ridic
at
inspectia_muncii
inspectoratul_de_stat_in_constructii
1. inspectoratul_de_stat_in_constructii_-_autorizari
inspectoratul_general_al_politiei_de_frontiera
1. garda_de_coasta
2. i.t.p.f._giurgiu
3. i.t.p.f._iasi
4. i.t.p.f._oradea
5. i.t.p.f._sighetu_marmatiei
6. i.t.p.f._timisoara
inspectoratul_general_al_politiei_romane - directia_arme_explozivi_si_substante_periculoase
inspectoratul_general_al_politiei_romane - directia_de_investigatii_criminale
inspectoratul_general_al_politiei_romane - directia_de_ordine_publica
inspectoratul_general_pentru_situatii_de_urgenta centrul_national_pentru_securitate_la_incendiu_si_protectie_civila
institutul_de_stat_pentru_testarea_si_inregistrarea_soiurilor
institutul_national_de_cercetare_dezvoltare_in_informatica
institutul_national_de_cercetaredezvoltare_pentru_securitate_miniera_si_protectie_antiexploziva (INSEMEX)
institutul_national_de_sanatate_publica
madr - agentia_nationala_ﬁtosanitara
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madr - directia_inspectii_de_stat / inspectia_nationala_pentru_calitatea_semintelor
ministerul_afacerilor_externe
ministerul_agriculturii_si_dezvoltarii_rurale
ministerul_apararii_nationale - centrul_de_scafandri_constanta
ministerul_apararii_nationale - comandamentul_comunicatiilor_si_informaticii
ministerul_apararii_nationale - directia_hidrograﬁca_maritima_constanta
ministerul_comunicatiilor_si_pentru_societatea_informationala
ministerul_culturii
ministerul_dezvoltarii_regionale_si_administratiei_publice directia_generala_dezvoltare_regionala_si_infrastructura
ministerul_economiei_comertului_si_turismului directia_generala_resurse_minerale_si_dezvoltare_durabila_a_zonelor_industriale
ministerul_economiei_comertului_si_turismului directia_investitii_achizitii_publice_si_servicii_interne
ministerul_educatiei_nationale_si_cercetarii_stiintiﬁce centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor
ministerul_energiei
ministerul_justitiei
ministerul_sanatatii - directia_de_asistenta_medicala_si_politici_publice_de_sanatate
ministerul_sanatatii - directia_de_sanatate_publica_si_control_in_sanatate_publica
ministerul_sanatatii - directia_farmaceutica_si_dispozitive_medicale
ministerul_tineretului_si_sportului
ministerul_transporturilor - directia_transport_rutier
oﬁciul_de_stat_pentru_inventii_si_marci
oﬁciul_national_al_registrului_comertului
oﬁciul_roman_pentru_drepturile_de_autor
ordinul_arhitectilor_din_romania
ordinul_tehnicienilor_dentari_din_romania
registrul_auto_roman
registrul_urbanistilor_din_romania

Primării
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

primaria_comunei_vicovu_de_jos
primaria_municipiului_adjud
primaria_municipiului_aiud
primaria_municipiului_alba_iulia
primaria_municipiului_alexandria
primaria_municipiului_arad
primaria_municipiului_bacau
primaria_municipiului_bailesti
primaria_municipiului_beius
primaria_municipiului_bistrita
primaria_municipiului_botosani
primaria_municipiului_brad
primaria_municipiului_bucuresti
primaria_municipiului_buzau
primaria_municipiului_calafat
primaria_municipiului_campia_turzii
primaria_municipiului_campina
primaria_municipiului_campulung
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
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26.
27.
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31.
32.
33.
34.
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37.
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
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primaria_municipiului_campulung_moldovenesc
primaria_municipiului_caracal
primaria_municipiului_caransebes
primaria_municipiului_carei
primaria_municipiului_cluj-napoca
primaria_municipiului_constanta
primaria_municipiului_craiova
primaria_municipiului_curtea_de_arges
primaria_municipiului_dej
primaria_municipiului_deva
primaria_municipiului_dorohoi
primaria_municipiului_dragasani
primaria_municipiului_fetesti
primaria_municipiului_focsani
primaria_municipiului_galati
primaria_municipiului_gherla
primaria_municipiului_giurgiu
primaria_municipiului_hunedoara
primaria_municipiului_husi
primaria_municipiului_iasi
primaria_municipiului_lugoj
primaria_municipiului_lupeni
primaria_municipiului_marghita
primaria_municipiului_moinesti
primaria_municipiului_moreni
primaria_municipiului_motru
primaria_municipiului_onesti
primaria_municipiului_oradea
primaria_municipiului_orastie
primaria_municipiului_orsova
primaria_municipiului_pascani
primaria_municipiului_petrosani
primaria_municipiului_piatra_neamt
primaria_municipiului_pitesti
primaria_municipiului_ploiesti
primaria_municipiului_radauti
primaria_municipiului_ramnicu_sarat
primaria_municipiului_ramnicu_valcea
primaria_municipiului_reghin
primaria_municipiului_resita
primaria_municipiului_roman
primaria_municipiului_rosiorii_de_vede
primaria_municipiului_salonta
primaria_municipiului_satu_mare
primaria_municipiului_sfantu_gheorghe
primaria_municipiului_sighetu_marmatiei
primaria_municipiului_sighisoara
primaria_municipiului_slatina
primaria_municipiului_slobozia
primaria_municipiului_suceava
primaria_municipiului_targoviste
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primaria_municipiului_targu-jiu
primaria_municipiului_tecuci
primaria_municipiului_timisoara
primaria_municipiului_tirgu_mures
primaria_municipiului_toplita
primaria_municipiului_turda
primaria_municipiului_turnu_magurele
primaria_municipiului_urziceni
primaria_municipiului_vaslui
primaria_municipiului_vatra_dornei
primaria_municipiului_vulcan
primaria_municipiului_zalau
primaria_orasului_abrud
primaria_orasului_alesd
primaria_orasului_amara
primaria_orasului_anina
primaria_orasului_ardud
primaria_orasului_avrig
primaria_orasului_azuga
primaria_orasului_babadag
primaria_orasului_baia_de_arama
primaria_orasului_baia_de_aries
primaria_orasului_baia_sprie
primaria_orasului_baicoi
primaria_orasului_baile_govora
primaria_orasului_baile_herculane
primaria_orasului_baile_olanesti
primaria_orasului_balan
primaria_orasului_balcesti
primaria_orasului_bals
primaria_orasului_baneasa
primaria_orasului_beclean
primaria_orasului_berbesti
primaria_orasului_bocsa
primaria_orasului_borsa
primaria_orasului_borsec
primaria_orasului_bragadiru
primaria_orasului_breaza
primaria_orasului_brosteni
primaria_orasului_bucecea
primaria_orasului_budesti
primaria_orasului_buftea
primaria_orasului_buhusi
primaria_orasului_bumbesti-jiu
primaria_orasului_busteni
primaria_orasului_cajvana
primaria_orasului_cavnic
primaria_orasului_cazanesti
primaria_orasului_cehu_silvaniei
primaria_orasului_cernavoda
primaria_orasului_ciacova
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121.
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123.
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169.
170.
171.
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primaria_orasului_cisnadie
primaria_orasului_comanesti
primaria_orasului_comarnic
primaria_orasului_copsa_mica
primaria_orasului_corabia
primaria_orasului_costesti
primaria_orasului_cristuru_secuiesc
primaria_orasului_cugir
primaria_orasului_curtici
primaria_orasului_dabuleni
primaria_orasului_darabani
primaria_orasului_darmanesti
primaria_orasului_deta
primaria_orasului_dolhasca
primaria_orasului_draganesti-olt
primaria_orasului_dragomiresti
primaria_orasului_dumbraveni
primaria_orasului_eforie
primaria_orasului_faget
primaria_orasului_faurei
primaria_orasului_ﬁeni
primaria_orasului_ﬁliasi
primaria_orasului_ﬂamanzi
primaria_orasului_frasin
primaria_orasului_fundulea
primaria_orasului_gaesti
primaria_orasului_gataia
primaria_orasului_geoagiu
primaria_orasului_ghimbav
primaria_orasului_harlau
primaria_orasului_harsova
primaria_orasului_hateg
primaria_orasului_horezu
primaria_orasului_huedin
primaria_orasului_ianca
primaria_orasului_iernut
primaria_orasului_ineu
primaria_orasului_insuratei
primaria_orasului_intorsura_buzaului
primaria_orasului_isaccea
primaria_orasului_jimbolia
primaria_orasului_lipova
primaria_orasului_liteni
primaria_orasului_livada
primaria_orasului_ludus
primaria_orasului_macin
primaria_orasului_magurele
primaria_orasului_marasesti
primaria_orasului_miercurea_nirajului
primaria_orasului_miercurea_sibiului
primaria_orasului_mihailesti
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primaria_orasului_milisauti
primaria_orasului_mioveni
primaria_orasului_mizil
primaria_orasului_moldova_noua
primaria_orasului_murfatlar
primaria_orasului_murgeni
primaria_orasului_nadlac
primaria_orasului_nasaud
primaria_orasului_negresti
primaria_orasului_negresti_oas
primaria_orasului_negru_voda
primaria_orasului_nehoiu
primaria_orasului_novaci
primaria_orasului_nucet
primaria_orasului_ocna_mures
primaria_orasului_ocna_sibiului
primaria_orasului_ocnele_mari
primaria_orasului_odobesti
primaria_orasului_oravita
primaria_orasului_otelu_rosu
primaria_orasului_otopeni
primaria_orasului_ovidiu
primaria_orasului_panciu
primaria_orasului_pancota
primaria_orasului_pantelimon
primaria_orasului_patarlagele
primaria_orasului_pecica
primaria_orasului_piatra-olt
primaria_orasului_plopeni
primaria_orasului_podu_iloaiei
primaria_orasului_pogoanele
primaria_orasului_potcoava
primaria_orasului_predeal
primaria_orasului_pucioasa
primaria_orasului_racari
primaria_orasului_recas
primaria_orasului_rovinari
primaria_orasului_roznov
primaria_orasului_rupea
primaria_orasului_sacuieni
primaria_orasului_salcea
primaria_orasului_saliste
primaria_orasului_salistea_de_sus
primaria_orasului_sangeorgiu_de_padure
primaria_orasului_sannicolau_mare
primaria_orasului_santana
primaria_orasului_saveni
primaria_orasului_sebis
primaria_orasului_seini
primaria_orasului_simeria
primaria_orasului_simleul_silvaniei
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primaria_orasului_sinaia
primaria_orasului_siret
primaria_orasului_slanic_moldova
primaria_orasului_solca
primaria_orasului_somcuta_mare
primaria_orasului_sovata
primaria_orasului_stefanesti
primaria_orasului_strehaia
primaria_orasului_sulina
primaria_orasului_tandarei
primaria_orasului_targu_carbunesti
primaria_orasului_targu_lapus
primaria_orasului_targu-_secuiesc
primaria_orasului_tarnaveni
primaria_orasului_tasnad
primaria_orasului_tautii-magheraus
primaria_orasului_techirghiol
primaria_orasului_ticleni
primaria_orasului_tirgu_bujor
primaria_orasului_tirgu_ocna
primaria_orasului_tismana
primaria_orasului_titu
primaria_orasului_topoloveni
primaria_orasului_turceni
primaria_orasului_ulmeni
primaria_orasului_ungheni
primaria_orasului_uricani
primaria_orasului_urlati
primaria_orasului_valea_lui_mihai
primaria_orasului_valenii_de_munte
primaria_orasului_vanju_mare
primaria_orasului_vascau
primaria_orasului_vicovu_de_sus
primaria_orasului_victoria
primaria_orasului_viseu_de_sus
primaria_orasului_zarnesti
primaria_orasului_zimnicea
primaria_orasului_zlatna
primaria_orasului_singeorz-bai

Lista instituţiilor care nu au încheiat protocol de colaborare
cu AADR
2
3
4
5
6
7

scoala_nationala_de_greﬁeri
uniunea_nationala_a_barourilor_din_romania
camera_nationala_a_consilierilor_in_proprietate_industriala_din_romania
uniunea_nationala_a_practicienilor_in_insolventa_din_romania
oﬁciul_national_al_monumentelor_istorice – pentru profesia de restaurator
colegiul_psihologilor_din_romania
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8 ordinul_biochimistilor_biologilor_si_chimistilor_in_sistemul_sanitar_din_romania
9 autoritatea_navala_romana
10 ministerul_transporturilor – directia_transport_rutier
11 ordinul_asistentilor_medicali_generalisti_moaselor_si_asistentilor_medicali_din_romania
12 autoritatea_feroviara_romana
13 ministerul_transporturilor
14 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintiﬁce – directia_reteaua_scolara_si_resurse_umane
15 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintiﬁce - directia_generala_invatamant_universitar
ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice – Direcția Ocupare şi
16
Egalitate de Şanse
17 ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice – Direcţia Protecţia Copilului
18 ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice — pentru profesia bonă
19 oﬁciul_de_stat_pentru_inventii_si_marci
20 colegiul_farmacistilor_din_romania
21 colegiul_medicilor_dentisti_din_romania
22 federatia_romana_de_schi_biatlon
Studiu de caz

Primaria Municipiului Iasi
Primaria Municipiului Iasi are conﬁgurate pe portal 10 proceduri administrative din care, 8 cu caracter
operational si 2 cu caracter informational.
O procedura cu caracter operational permite initierea si ﬁnalizarea ei pe cale in intregime on-line.
Procedurile operationale apartinand Primariei Municipiului Iasi sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aviz de oportunitate;
Certiﬁcat de atestare ﬁscala-persoane ﬁzice;
Certiﬁcat de atestare ﬁscala pentru persoane juridice;
Eliberare certiﬁcat de urbanism;
Prelungirea autorizatiei de urbanism;
Prelungirea autorizatiei de construire;
Prelungirea autorizatiei de desﬁintare.

Din datele statistice generate de PCUe, am constatat ca aproape zilnic sunt transmise si solutionate
pe cale in intregime on-line solicitari prin care se solicita un serviciu/beneﬁciu de la Primaria Iasi.
Informatii suplimentare

Contact
Maria PERHAIȚA
Sef Serviciu
Serviciul Implementare Strategie Agenda Digitala
AGENTIA PENTRU AGENDA DIGITALA A ROMANIEI
https://www.cnred.edu.ro/imipqnet/
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Adresa: Str. Italiană, nr. 22, Sector 2, 020976, Bucureşti, România
Tel: +40 21 303 29 97, tasta 4
Fax: +40 21 305 28 99
E-mail: maria.perhaita@aadr.ro
Web: www.aadr.ro
1)

, 2) , 3)
opţiune accesibilă numai în cadrul portalului eDirect
4)

cererea va ﬁ aprobată de către un administrator desemnat din cadrul instituției
5)

cererea va ﬁ aprobată de către administratorul desemnat al ﬁrmei
6)
, 7) , 8) , 9) , 10) , 11) , 12) , 13) , 14) , 15) , 16) , 17)
adresele funcţionează numai în cadrul portalului eDirect, după conectarea prin contul de utilizator, cu
ID pagină în loc de xxxxx
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