
 

ORDIN   Nr. 542 din  8 aprilie 2003 
pentru aprobarea Metodologiei privind iniþierea, programarea, achiziþia, 

elaborarea, avizarea, aprobarea ºi valorificarea reglementãrilor tehnice ºi a 
rezultatelor activitãþilor specifice în construcþii, amenajarea teritoriului, urbanism 

ºi habitat 
 

EMITENT:      MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ªI 
LOCUINÞEI 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 269 din 17 aprilie 2003 
 
    În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul privind tipurile de 
reglementãri tehnice ºi de cheltuieli aferente activitãþii de reglementare în construcþii, 
urbanism, amenajarea teritoriului ºi habitat, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 
203/2003, ºi al art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea 
ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare, 
 
    ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei emite urmãtorul ordin: 
 
    ART. 1 
    Se aprobã Metodologia privind iniþierea, programarea, achiziþia, elaborarea, avizarea, 
aprobarea ºi valorificarea reglementãrilor tehnice ºi a rezultatelor activitãþilor specifice 
în construcþii, amenajarea teritoriului, urbanism ºi habitat, prevãzutã în anexa care face 
parte integrantã din prezentul ordin. 
    ART. 2 
    Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului lucrãrilor publice, 
transporturilor ºi locuinþei nr. 1.133/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind 
elaborarea reglementãrilor tehnice în construcþii, amenajarea teritoriului ºi urbanism ºi 
procedura de achiziþie, publicat în Buletinul construcþiilor, vol. 9/2001, îºi înceteazã 
aplicabilitatea. 
    ART. 3 
    Direcþia generalã tehnicã în construcþii ºi Direcþia generalã economicã ºi relaþii 
bugetare vor duce la îndeplinire prezentul ordin. 
    ART. 4 
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                         p. Ministrul lucrãrilor publice, 
                           transporturilor ºi locuinþei, 
                                 Traian Panait, 
                               secretar de stat 
 
    ANEXA 1 
 
                                 METODOLOGIE 



privind iniþierea, programarea, achiziþia, elaborarea, avizarea, aprobarea ºi valorificarea 
reglementãrilor tehnice ºi a rezultatelor activitãþilor specifice în construcþii, amenajarea 
teritoriului, urbanism ºi habitat 
 
    CAP. 1 
    Prevederi generale 
 
    ART. 1 
    Activitatea de reglementare în construcþii, urbanism, amenajarea teritoriului ºi 
habitat, denumitã în continuare activitate de reglementare, potrivit prevederilor Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile ulterioare, precum ºi ale 
Regulamentului privind tipurile de reglementãri tehnice ºi de cheltuieli aferente 
activitãþii de reglementare în construcþii, urbanism, amenajarea teritoriului ºi habitat, 
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 203/2003, denumit în continuare Regulament, 
cuprinde: 
    - elaborarea de reglementãri tehnice în domeniul construcþiilor, urbanism, amenajarea 
teritoriului ºi habitat, denumite în continuare reglementãri tehnice; 
    - efectuarea/realizarea unor activitãþi specifice de reglementare în domeniile 
menþionate - cercetãri, testãri, documentaþii, studii, audit, bãnci de date, precum ºi 
realizarea prototipurilor necesare fundamentãrii reglementãrilor specifice domeniului, 
denumite în continuare activitãþi specifice de reglementare, aºa cum sunt definite în 
Regulament. 
    ART. 2 
    (1) Reglementãrile tehnice se redacteazã structurat pe titluri, capitole, secþiuni ºi 
articole, dupã caz, în termeni clari ºi preciºi, fãrã posibilitãþi de interpretare. 
    (2) În cazul în care în cadrul reglementãrii tehnice se fac referiri la alte acte 
normative, inclusiv reglementãri tehnice în vigoare, se va evita reproducerea de articole 
ori preluarea de texte din acestea, indicându-se numai actul, capitolul ºi/sau articolul de 
referinþã. 
    (3) Explicitarea prevederilor se face prin comentarii, exemple de aplicare, pachete de 
programe de calcul ºi materiale ilustrative - figuri, desene, planºe, scheme -, dupã caz. 
    (4) La finalul reglementãrii tehnice se menþioneazã lista actelor normative ºi 
standardelor conexe ºi glosarul de termeni specifici domeniului reglementat. 
    ART. 3 
    (1) Dreptul de proprietate asupra reglementãrilor tehnice, pe toatã durata elaborãrii 
acestora, se exercitã de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, 
denumit în continuare M.L.P.T.L. 
    (2) Reglementãrile tehnice intrã în proprietatea publicã a statului ºi devin texte 
oficiale de naturã normativã la data intrãrii în vigoare a ordinului ministrului lucrãrilor 
publice, transporturilor ºi locuinþei prin care au fost aprobate. 
    (3) Dreptul de proprietate asupra rezultatelor activitãþilor specifice de reglementare - 
cercetãri, testãri, documentaþii, studii, audit, bãnci de date ºi realizarea prototipurilor 
necesare fundamentãrii reglementãrilor specifice domeniului - se exercitã de M.L.P.T.L. 
    ART. 4 
    (1) Sub autoritatea M.L.P.T.L. funcþioneazã Comitetul tehnic de coordonare generalã, 
denumit în continuare CTCG, ºi comitetele tehnice de specialitate, denumite în 
continuare CTS, organisme consultative ºi de avizare în activitatea de reglementare. 



    (2) Modul de organizare ºi funcþionare a CTCG ºi CTS se aprobã prin ordin al 
ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei. 
 
    CAP. 2 
    Atribuþii ºi responsabilitãþi privind activitatea de reglementare 
 
    SECÞIUNEA 1 
    Autoritatea contractantã 
 
    ART. 5 
    Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificãrile ulterioare, ºi ale Hotãrârii 
Guvernului nr. 203/2003, M.L.P.T.L. are atribuþii privind iniþierea, programarea, 
achiziþia, elaborarea, avizarea, aprobarea ºi valorificarea reglementãrilor tehnice ºi a 
rezultatelor activitãþilor specifice de reglementare. 
    ART. 6 
    (1) Direcþia generalã tehnicã în construcþii, denumitã în continuare D.G.T.C., 
coordoneazã activitatea de reglementare. 
    (2) D.G.T.C. administreazã fondurile necesare activitãþii de reglementare, împreunã 
cu Direcþia generalã economicã ºi relaþii bugetare, scop în care: 
    a) întocmeºte bugetul de venituri ºi cheltuieli al activitãþii de reglementare; 
    b) propune componenþa nominalã a CTCG ºi CTS, care se aprobã prin ordin al 
ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei; 
    c) elaboreazã împreunã Direcþia generalã economicã ºi relaþii bugetare ºi cu 
consultarea CTCG, CTS ºi/sau a autoritãþilor publice proiecte de programe privind 
activitatea de reglementare, pe care le înainteazã spre aprobare ordonatorului de credit, 
la propunerea secretarului de stat coordonator; 
    d) promoveazã proiectul ordinului de aprobare al fiecãrei reglementãri tehnice, însoþit 
de reglementarea tehnicã respectivã ºi, acolo unde este cazul, de eventualele avize ale 
autoritãþilor împuternicite prin lege sã desfãºoare activitate în domeniul reglementãrii 
tehnice respective; 
    e) organizeazã programarea, contractarea, avizarea ºi valorificarea activitãþii de 
reglementare; 
    f) þine registrul de evidenþã a reglementãrilor tehnice prin care se alocã fiecãrei noi 
reglementãri câte un indicativ (vezi anexa nr. I.5); 
    g) verificã din punct de vedere tehnic contractele privind elaborarea reglementãrilor 
tehnice ºi activitãþilor specifice de reglementare; 
    h) organizeazã achiziþiile publice de prestãri de servicii pentru elaborarea 
reglementãrilor tehnice/activitãþilor specifice de reglementare; 
    i) întocmeºte anual lista reglementãrilor tehnice în vigoare, pe care o transmite spre 
publicare în Buletinul construcþiilor. 
    ART. 7 
    Direcþia generalã economicã ºi relaþii bugetare, denumitã în continuare D.G.E.R.B.: 
    a) verificã, avizeazã ºi urmãreºte execuþia bugetului de venituri ºi cheltuieli al 
activitãþii de reglementare, din fondul constituit din venituri proprii la M.L.P.T.L. în 
baza prevederilor art. 40 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 10/1995, cu modificãrile ulterioare; 
    b) verificã utilizarea, în condiþiile legii, a fondurilor pentru activitatea de 
reglementare; 



    c) verificã partea financiarã a contractelor de elaborare a reglementãrilor tehnice ºi 
activitãþilor specifice de reglementare ºi solicitã elaboratorului, dupã caz, introducerea 
corecþiilor necesare; 
    d) acordã viza de control financiar preventiv intern, semneazã ºi þine evidenþa 
contractelor aferente activitãþii de reglementare; 
    e) asigurã decontarea lucrãrilor contractate, conform prevederilor contractuale. 
    ART. 8 
    Direcþia generalã juridicã ºi contencios, denumitã în continuare D.G.J.C.: 
    a) verificã legalitatea ºi conformitatea proiectelor de contract prezentate cu 
contractul-cadru prevãzut în anexa nr. II; 
    b) vizeazã contractele aferente activitãþii de reglementare; 
    c) asigurã transmiterea ordinelor de aprobare a reglementãrilor tehnice spre publicare 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    ART. 9 
    (1) Responsabilul de temã este un specialist din cadrul M.L.P.T.L., care are 
responsabilitatea urmãririi elaborãrii reglementãrii tehnice, respectiv a 
efectuãrii/realizãrii activitãþilor specifice de reglementare, începând de la faza de 
pregãtire a achiziþiei pânã la valorificarea acesteia. 
    (2) Responsabilul de temã este nominalizat din cadrul direcþiei generale în al cãrei 
profil de activitate se regãseºte reglementarea tehnicã respectivã, o datã cu elaborarea 
programului privind activitãþile de reglementare. 
    (3) Responsabilul de temã are urmãtoarele atribuþii: 
    a) întocmeºte caietul de sarcini pentru elaborarea reglementãrilor tehnice ºi a 
activitãþilor specifice de reglementare; 
    b) rãspunde la clarificãrile privind elementele cuprinse în acesta, solicitate de 
potenþialii ofertanþi la D.G.T.C.; 
    c) asigurã pregãtirea documentelor necesare contractãrii lucrãrilor de elaborare a 
reglementãrii tehnice sau, dupã caz, a realizãrii activitãþii specifice de reglementare ºi 
verificã conformitatea proiectului de contract cu prevederile actelor normative în 
vigoare; 
    d) îndrumã ºi coordoneazã din punct de vedere tehnic, în toate fazele, elaborarea 
reglementãrii tehnice sau, dupã caz, a realizãrii activitãþii specifice de reglementare; 
    e) aduce la cunoºtinþã D.G.T.C. eventualele neconcordanþe cu prevederi ale altor 
reglementãri tehnice - semnalate de elaborator - ºi face propuneri privind armonizarea 
acestora; 
    f) analizeazã lucrarea predatã/activitatea realizatã ºi întocmeºte referatul de analizã 
prin care propune, dupã caz, avizarea favorabilã - fãrã condiþii/cu condiþii pentru faza 
urmãtoare - sau reavizarea ca urmare a necesitãþii refacerii/revizuirii; 
    g) stabileºte, împreunã cu secretarul CTS, data ºedinþei de avizare, participã la 
avizarea lucrãrii ºi susþine în faþa comitetului referatul de analizã; 
    h) întocmeºte referatul de aprobare a proiectului de ordin privind aprobarea 
reglementãrii tehnice de care rãspunde; 
    i) participã în comisia de recepþie în calitate de membru; 
    j) verificã ºi rãspunde de îndeplinirea obligaþiei elaboratorului de a prezenta pe suport 
magnetic - CD-ROM -, în 3 exemplare, textul reglementãrii tehnice/activitãþii specifice 
de reglementare, precum ºi materialele grafice, dupã caz, în redactarea finalã pentru 
care s-a obþinut viza "Bun de tipar". 



 
    SECÞIUNEA a 2-a 
    Organismele consultative ºi de avizare 
 
    ART. 10 
    (1) CTCG prevãzut la art. 4 este format din specialiºti din cadrul M.L.P.T.L., din 
institute de profil aflate sub autoritatea sau în subordinea M.L.P.T.L., cadre didactice 
din învãþãmântul superior, alþi specialiºti cu activitãþi recunoscute în domeniu. 
    (2) CTCG are urmãtoarele atribuþii: 
    a) avizeazã - cu menþiunea "Bun de tipar" - ºi propune spre aprobare prin ordin al 
ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei reglementãrile tehnice 
elaborate în redactarea a II-a, avizate în prealabil - fãrã condiþii - de CTS, potrivit 
prevederilor prezentei metodologii; 
    b) mediazã ºi/sau, dupã caz, arbitreazã divergenþele care pot apãrea în procesul de 
avizare a reglementãrilor tehnice ºi/sau de realizare a activitãþilor specifice de 
reglementare, în toate fazele de elaborare a acestora. 
    ART. 11 
    (1) CTS prevãzute la art. 4 sunt formate din specialiºti din cadrul M.L.P.T.L., din 
institute de profil aflate sub autoritatea sau în subordinea M.L.P.T.L., cadre didactice 
din învãþãmântul superior, alþi specialiºti cu activitãþi recunoscute în domeniu. 
    (2) CTS au urmãtoarele atribuþii: 
    a) întocmesc, prin grija secretarilor acestora, propuneri de elaborare sau actualizare a 
reglementãrilor tehnice ºi/sau realizarea de activitãþi specifice de reglementare; 
    b) analizeazã ºi avizeazã, în toate fazele, reglementãrile tehnice ºi/sau rezultatele 
activitãþilor specifice de reglementare prezentate, în concordanþã cu reglementãrile 
tehnice ºi cu celelalte acte normative în vigoare; 
    c) propun avizarea finalã în CTCG a reglementãrilor tehnice, în vederea promovãrii 
acestora spre aprobare prin ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi 
locuinþei. 
    (3) În cazul reglementãrilor tehnice ºi/sau activitãþilor specifice de reglementare cu 
caracter multidisciplinar, în vederea analizãrii ºi avizãrii pe faze de elaborare, a 
asigurãrii conþinutului tehnic, precum ºi a formei de prezentare corespunzãtor 
domeniilor respective, funcþioneazã comitete tehnice de specialitate reunite - formate 
din membri ai comitetelor tehnice al cãror profil se regãseºte în lucrãrile respective. 
 
    SECÞIUNEA a 3-a 
    Entitatea contractantã 
 
    ART. 12 
    (1) Entitatea contractantã este instituþia publicã sau agentul economic care 
elaboreazã, pe bazã de contract încheiat cu M.L.P.T.L., reglementãri tehnice ºi/sau 
realizeazã activitãþi specifice de reglementare. 
    (2) Entitatea contractantã menþionatã la alin. (1) are urmãtoarele obligaþii: 
    a) elaboreazã reglementãrile tehnice ºi/sau realizeazã activitãþile specifice de 
reglementare în toate fazele, la termenele ºi în condiþiile de calitate, tehnice ºi 
financiare, potrivit contractului; 



    b) sesizeazã responsabilului de temã în coordonarea cãruia se aflã orice 
neconcordanþe cu prevederi ale altor reglementãri tehnice ori cu acte normative în 
vigoare ºi face propuneri privind armonizarea acestora; 
    c) rãspunde de prevederile reglementãrilor tehnice elaborate, respectiv de rezultatele 
obþinute ca urmare a efectuãrii/realizãrii activitãþilor specifice de reglementare, în ceea 
ce priveºte asigurarea cerinþelor de calitate prevãzute în Legea nr. 10/1995, cu 
modificãrile ulterioare. 
 
    CAP. 3 
    Organizarea activitãþii de reglementare tehnicã 
 
    SECÞIUNEA 1 
    Programarea 
 
    ART. 13 
    (1) Reglementãrile tehnice, precum ºi activitãþile specifice de reglementare se 
contracteazã în baza programelor aprobate de conducerea M.L.P.T.L. 
    (2) Programele se întocmesc de D.G.T.C. împreunã cu D.G.E.R.B., conform anexei 
nr. I.1, se vizeazã de preºedinþii CTS ºi se aprobã de ordonatorul de credit, la 
propunerea secretarului de stat coordonator. 
    (3) Programele pot fi completate sau modificate, în condiþiile alin. (2), în funcþie de 
disponibilitãþile financiare ºi/sau de prioritãþile ce apar ca urmare a unor necesitãþi 
ulterioare elaborãrii ºi aprobãrii lui. 
    ART. 14 
    La elaborarea programelor se au în vedere: 
    a) strategia M.L.P.T.L. în domeniul activitãþii de reglementare; 
    b) prioritãþile integrãrii europene; 
    c) programele-pilot, cercetãrile, testãrile, documentaþiile, studiile care pot fundamenta 
elaborarea unor noi reglementãri tehnice sau revizuirea celor existente; 
    d) propunerile fãcute de CTS, CTCG, autoritãþi ale administraþiei publice 
centrale/locale, institute de cercetare-dezvoltare, institute de proiectare, instituþii de 
învãþãmânt superior, agenþi economici, asociaþii profesionale sau persoane fizice; 
    e) constatãrile Inspectoratului de Stat în Construcþii ca urmare a controalelor 
efectuate în teritoriu, precum ºi sesizãrile primite din partea autoritãþilor administraþiei 
publice centrale ºi/sau locale referitor la activitãþi în domeniul construcþiilor, amenajãrii 
teritoriului, urbanism ºi habitat. 
 
    SECÞIUNEA a 2-a 
    Cerinþele activitãþilor de reglementare 
 
    ART. 15 
    La elaborarea reglementãrilor tehnice, precum ºi la realizarea activitãþilor specifice de 
reglementare se are în vedere asigurarea cerinþelor de calitate stabilite prin Legea nr. 
10/1995, cu modificãrile ulterioare, care sã conducã la: 
    a) armonizarea cu prevederile reglementãrilor tehnice din Uniunea Europeanã; 
    b) valorificarea rezultatelor obþinute în urma cercetãrilor, programelor-pilot, testãrilor 
ºi studiilor; 



    c) asigurarea unui nivel corespunzãtor al calitãþii construcþiilor ºi, dupã caz, al 
activitãþilor de amenajare a teritoriului, urbanism ºi habitat, în vederea satisfacerii 
cerinþelor utilizatorilor, ale societãþii, precum ºi pentru protecþia mediului. 
 
    SECÞIUNEA a 3-a 
    Fazele elaborãrii reglementãrilor tehnice, efectuãrii/realizãrii activitãþilor specifice de 
reglementare 
 
    ART. 16 
    (1) Elaborarea reglementãrilor tehnice cuprinde, de regulã, urmãtoarele faze: 
    a) redactarea I, anchetã ºi sinteza observaþiilor la anchetã; 
    b) redactarea a II-a - finalã (bun de tipar). 
    (2) În cazuri bine justificate reglementãrile tehnice se pot elabora într-o singurã fazã 
sau în mai multe faze, în funcþie de complexitatea materialului documentar existent, cu 
avizul comun al CTS, CTCG, precum ºi de existenþa unui consens al specialiºtilor cu 
activitãþi recunoscute în domeniu. 
    ART. 17 
    (1) Faza "redactarea I, anchetã ºi sinteza observaþiilor la anchetã" constã în 
parcurgerea urmãtoarelor etape: 
    a) elaborarea textului reglementãrii tehnice într-o primã formã, în baza lucrãrilor de 
fundamentare, a rezultatelor cercetãrilor ºtiinþifice utilizate, a analizei comparative a 
prevederilor din reglementãrile tehnice internaþionale sau naþionale din care s-au preluat 
unele prevederi, precum ºi a materialelor dezbãtute în cadrul unor întâlniri naþionale sau 
internaþionale, dupã caz. Fiecare relaþie de calcul sau formulã prezentatã ºi reþinutã va fi 
comentatã, indicându-se explicit sursa; 
    b) ancheta, care constã în transmiterea lucrãrii elaborate în conformitate cu 
prevederile lit. a) tuturor factorilor potenþial interesaþi în domeniul reglementat ºi, în 
mod obligatoriu, autoritãþilor publice centrale ºi/sau locale ºi altor instituþii publice cu 
atribuþii în domeniu, pentru a fi analizatã ºi a se formula eventuale observaþii; 
    c) sinteza observaþiilor la anchetã, care constã în redactarea sinteticã a observaþiilor 
primite, cu menþionarea celui care le-a formulat, precum ºi rezultatul analizei fiecãrei 
observaþii, precizându-se, dupã caz, însuºirea acestora sau motivaþiile pentru care 
acestea nu au fost însuºite; 
    d) redactarea I, care constã în amendarea textului elaborat conform prevederilor lit. 
a), cu acele observaþii primite în urma anchetei ºi însuºite de elaborator. 
    (2) Faza "redactarea I, anchetã ºi sinteza observaþiilor la anchetã" se predã la 
beneficiar în minimum 12 exemplare. 
    ART. 18 
    (1) La faza "redactarea a II-a - finalã" se revizuieºte conþinutul lucrãrii în 
conformitate cu dispoziþiile din avizul CTS, formulate la avizarea fazei "redactarea I, 
anchetã ºi sinteza observaþiilor la anchetã", realizându-se forma finalã a textului. 
    (2) Redactarea a II-a finalã va fi însoþitã, acolo unde este cazul, de avizele favorabile 
ale autoritãþilor publice cu activitate în domeniu, altele decât M.L.P.T.L., interesate de 
elaborarea reglementãrii tehnice respective, obþinute anterior prin grija elaboratorului. 
    (3) Redactarea a II-a - finalã se predã la beneficiar în minimum 12 exemplare. 
    (4) Dupã avizarea fãrã condiþii în CTCG, elaboratorul va preda la beneficiar, 
înregistrat pe suport magnetic - CDROM - (formatul cerut de beneficiar prin contract), 



în 3 exemplare, textul redactãrii a II-a - finale pentru care s-a obþinut viza "Bun de tipar" 
însoþit, dupã caz, de materialul ilustrativ în original (pe folii transparente, cliºeele 
fotografiilor etc.); programele de calcul se vor prezenta pe suport magnetic - CD-ROM -
, însoþit de manualul de utilizare. 
    ART. 19 
    (1) Efectuarea/realizarea activitãþilor specifice de reglementare se face, de regulã, 
într-una sau mai multe faze, dupã caz. 
    (2) Lucrarea se predã la beneficiar în minimum 12 exemplare. 
    (3) În cazul realizãrii de testãri ºi/sau în prototipuri în condiþii reale de exploatare, 
lucrãrile efectuate se recepþioneazã in situ, pe baza documentaþiilor specifice ºi cu 
respectarea prevederilor legale. 
 
    SECÞIUNEA a 4-a 
    Avizarea lucrãrilor privind activitatea de reglementare 
 
    ART. 20 
    (1) Reglementãrile tehnice, precum ºi rezultatele activitãþilor specifice de 
reglementare se avizeazã dupã cum urmeazã: 
    a) de cãtre CTS în domeniu, pentru toate fazele contractuale; 
    b) de cãtre CTS reunite în situaþiile în care, ca urmare a complexitãþii reglementãrii 
tehnice, aceasta este de competenþa de analizã ºi avizare a douã sau mai multe CTS; 
    c) de cãtre CTCG pentru viza finalã "Bun de tipar" a redactãrii a II-a a 
reglementãrilor tehnice avizate favorabil fãrã condiþii în CTS. 
    (2) Se supun avizãrii toate fazele de elaborare prevãzute prin contract, numai dacã 
acestea sunt însoþite de referatul de analizã întocmit de responsabilul de temã din cadrul 
M.L.P.T.L. 
    (3) La avizarea fazelor beneficiarul asigurã participarea reprezentanþilor autoritãþilor 
publice cu activitate în domeniul reglementãrilor tehnice respective, altele decât 
M.L.P.T.L., interesate în elaborarea reglementãrilor tehnice. 
    (4) Formularele pentru procesele-verbale de avizare sunt prezentate în anexele nr. I.2 
ºi I.3. 
    ART. 21 
    (1) Avizarea în CTS, respectiv în CTCG, se poate desfãºura numai în prezenþa a cel 
puþin douã treimi din numãrul membrilor respectivului comitet, în care nu pot fi incluºi 
membrii comitetului care au participat direct la elaborarea reglementãrii tehnice ºi/sau 
la efectuarea activitãþii specifice de reglementare care se avizeazã. 
    (2) Concluziile avizãrii se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei de avizare. 
    (3) Ca urmare a analizei pe faze a reglementãrilor tehnice/activitãþilor specifice de 
reglementare, în cazul unor modificãri ale textului, noua formulare adoptatã se 
consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei de avizare ºi se înscrie în aviz la rubrica 
"Condiþii". 
    (4) Divergenþele care pot apãrea pe parcursul avizãrii se consemneazã în procesul-
verbal - însoþite de motivarea scrisã a celui care le-a formulat - ºi se soluþioneazã de 
CTCG în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare de la data comunicãrii. 
 
    SECÞIUNEA a 5-a 
    Aprobarea reglementãrilor tehnice 



 
    ART. 22 
    (1) Reglementãrile tehnice se aprobã prin ordin al ministrului lucrãrilor publice, 
transporturilor ºi locuinþei, la propunerea D.G.T.C., cu avizul favorabil al secretarului 
de stat coordonator. 
    (2) Reglementãrile tehnice care au aplicabilitate ºi în domeniile de activitate ale altor 
ministere sau organisme ale administraþiei publice centrale se aprobã prin ordin comun 
al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei ºi al conducãtorilor 
respectivelor organisme. 
    (3) Ordinul de aprobare al fiecãrei reglementãri tehnice conþine ºi precizãri privind 
publicarea acestuia. 
 
    SECÞIUNEA a 6-a 
    Valorificarea activitãþii de reglementare 
 
    ART. 23 
    (1) Valorificarea reglementãrilor tehnice se face prin publicarea acestora, în 
conformitate cu prevederile ordinului de aprobare. 
    (2) Valorificarea activitãþilor specifice de reglementare se face prin constituirea 
fondului naþional de documentare-informare, în cadrul autoritãþii cu atribuþii în domeniu 
din subordinea/autoritatea M.L.P.T.L. ºi, dupã caz, prin punerea la dispoziþie 
autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi/sau locale ºi celorlalte instituþii interesate. 
    (3) Lucrãrile ce fac obiectul activitãþilor specifice de reglementare ºi care sunt legate 
de programele prioritare ale M.L.P.T.L. pot fi tipãrite ºi difuzate prin grija autoritãþilor 
cu atribuþii în domeniu din subordinea/autoritatea M.L.P.T.L. 
 
    CAP. 4 
    Finanþarea activitãþii de reglementare 
 
    ART. 24 
    (1) Din fondurile constituite din venituri proprii la M.L.P.T.L., în baza prevederilor 
art. 40 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 10/1995, cu modificãrile ulterioare, se efectueazã 
cheltuieli curente - cheltuieli de personal, cheltuieli materiale ºi servicii - ºi cheltuieli de 
capital privind: 
    a) plata contravalorii contractelor de elaborare a reglementãrilor tehnice/activitãþilor 
specifice de reglementare; 
    b) retribuirea, în condiþiile legii, a membrilor CTCG ºi ai CTS, alþii decât salariaþii 
M.L.P.T.L.; 
    c) achiziþionarea de documentaþii, cãrþi, reviste, publicaþii de specialitate etc. din þarã 
ºi din strãinãtate; 
    d) realizarea de traduceri necesare activitãþilor specifice domeniului; 
    e) cheltuieli generate de diseminarea reglementãrilor tehnice, precum ºi culegerea de 
informaþii privind modul de implementare a acestora, inclusiv publicarea lucrãrilor; 
    f) participarea la simpozioane ºi întâlniri ºtiinþifice din þarã ºi din strãinãtate, în 
condiþiile legii; 
    g) achiziþionarea de materiale, consumabile, echipamente, piese de schimb ºi 
software; 



    h) alte dotãri necesare bunei desfãºurãri a activitãþii de reglementare; 
    i) cheltuieli pentru întreþinerea ºi repararea echipamentelor; 
    j) cheltuieli pentru acþiuni de reprezentare ºi protocol, în conformitate cu prevederile 
legale; 
    k) orice alte cheltuieli necesare pentru realizarea activitãþii de reglementare. 
    (2) Cheltuielile prevãzute la alin. (1) se fac în limita fondurilor constituite ºi 
prevãzute în bugetul de venituri ºi cheltuieli. 
 
    CAP. 5 
    Decontarea lucrãrilor de elaborare a reglementãrilor tehnice ºi a activitãþilor specifice 
de reglementare 
 
    ART. 25 
    (1) Decontarea lucrãrilor de elaborare a reglementãrilor tehnice, precum ºi a 
rezultatelor activitãþilor specifice de reglementare se face pe faze, în baza facturii emise 
de executant ºi însoþite de procesul-verbal de recepþie, redactat conform anexei nr. I.4, 
cu menþiunea SE RECEPÞIONEAZÃ ºi vizat de conducerile celor douã pãrþi în 
contract. 
    (2) Procesul-verbal de recepþie a fazei "redactarea a II-a - finalã" se întocmeºte numai 
dupã obþinerea avizului "Bun de tipar" de la CTCG. 
    (3) Elaboratorul va emite factura numai dupã comunicarea procesului-verbal de 
recepþie a fazei. 
 
    CAP. 6 
    Achiziþia 
 
    ART. 26 
    (1) Activitatea de elaborare a reglementãrilor tehnice ºi activitãþilor specifice de 
reglementare este de natura serviciilor de cercetare-dezvoltare remunerate integral de 
cãtre autoritatea contractantã ºi ale cãror rezultate nu sunt necesare autoritãþii 
contractante în propriul beneficiu. 
    (2) În condiþiile dezvoltãrii sistemului concurenþial, contractele de prestãri de servicii 
pentru elaborarea de reglementãri tehnice ºi activitãþi specifice de reglementare se 
atribuie în conformitate cu procedurile din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 
60/2001 privind achiziþiile publice, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 212/2002, ºi 
cu actele normative emise în aplicarea acesteia, respectiv Hotãrârea Guvernului nr. 
461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului 
nr. 60/2001 privind achiziþiile publice ºi Ordinul ministrului lucrãrilor publice, 
transporturilor ºi locuinþei ºi al ministrului finanþelor publice nr. 1.013/873/2001 privind 
aprobarea structurii, conþinutului ºi modului de utilizare a Documentaþiei standard 
pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei pentru achiziþia publicã de servicii. 
    ART. 27 
    Contractele pentru elaborarea reglementãrilor tehnice/activitãþilor specifice de 
reglementare se întocmesc în conformitate cu prevederile contractului-cadru prevãzut în 
anexa nr. II. 
 
    CAP. 7 



    Dispoziþii finale ºi tranzitorii 
 
    ART. 28 
    Prin ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei se stabilesc 
condiþiile de remunerare, potrivit legii, a membrilor CTCG ºi CTS, alþii decât angajaþii 
M.L.P.T.L. 
    ART. 29 
    Reglementãrile tehnice/activitãþile specifice de reglementare aflate în curs de 
elaborare la data intrãrii în vigoare a prezentei metodologii se vor definitiva pe baza 
prevederilor legale în vigoare la data contractãrii. 
    ART. 30 
    Anexele nr. I ºi II fac parte integrantã din prezenta metodologie. 
 
    ANEXA 1.1a)*) 
    la metodologie 
 
    *) Anexa nr. I.1a) este reprodusã în facsimil. 
 
                   MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI 
                            Direcþia Generalã Tehnicã în Construcþii 
                               Nr. __________/DGTC/______________ 
 
                                                           SE APROBÃ, 
                                                            MINISTRU 
 
    PROPUN APROBAREA, 
    SECRETAR DE STAT 
 
                              PROGRAMUL .../anul ... 
privind activitatea de reglementare în construcþii, urbanism, amenajarea 
teritoriului ºi habitat 
                           - etapa ... de contractare - 
 
 _________________________________________________________________________ 
|                  DOMENIUL            |          PROGRAMUL .../...       | 
|______________________________________|__________________________________| 
| COD |            DENUMIRE            | Numãr   | Cheltuieli | Lista     | 
|     |                                | lucrãri | estimate   | lucrãrilor| 
|     |                                |         |- mil. lei -|           | 
|_____|________________________________|_________|____________|___________| 
|     |                                |         |            |  Anexa 1  | 
|_____|________________________________|_________|____________|___________| 
|     |                                |         |            |  Anexa 2  | 
|_____|________________________________|_________|____________|___________| 
|     |                                |         |            |  Anexa 3  | 
|_____|________________________________|_________|____________|___________| 
|     |                                |         |            |           | 
|_____|________________________________|_________|____________|___________| 
|     |                                |         |            |           | 
|_____|________________________________|_________|____________|___________| 
|     |                                |         |            |           | 
|_____|________________________________|_________|____________|___________| 
|     |                                |         |            |           | 
|_____|________________________________|_________|____________|___________| 
|     |                                |         |            |           | 
|_____|________________________________|_________|____________|___________| 
|     |                                |         |            |           | 
|_____|________________________________|_________|____________|___________| 
|     |                                |         |            |           | 



|_____|________________________________|_________|____________|___________| 
|     |                                |         |            |  Anexa n  | 
|_____|________________________________|_________|____________|___________| 
|     | TOTAL                          |         |            |           | 
|_____|________________________________|_________|____________|___________| 
 
    NOTÃ: finanþarea se realizeazã din veniturile proprii constituite la MLPTL în 
baza art. 40 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcþii, cu modificãrile ulterioare. 
 
      DIRECÞIA GENERALÃ TEHNICÃ            DIRECÞIA GENERALÃ ECONOMICÃ 
            ÎN CONSTRUCÞII                     ªI RELAÞII BUGETARE 
           DIRECTOR GENERAL,                     DIRECTOR GENERAL, 
 
                                   VIZAT 
    Preºedinþii comitetelor tehnice de specialitate: 
 
    ANEXA 1.1b)*) 
    la metodologie 
 
    *) Anexa nr. I.1b) este reprodusã în facsimil. 
 
    Ministerul Lucrãrilor Publice,             Anexa ... la Programul .../anul 
    Transporturilor ºi Locuinþei 
 
                                  LISTA 
reglementãrilor tehnice ºi activitãþilor specifice propuse pentru elaborare în 
domeniul*) ................................................................... 
                       - etapa ... de contractare - 
 
    *) Domeniile sunt cele corespunzãtoare comitetelor tehnice de specialitate. 
 
 ______________________________________________________________________________ 
|Nr. | Denumirea lucrãrii |Activitate*1) |Necesitate,|Forma de    | Cheltuieli | 
|crt.|                    |______________|scop       |atribuire a | estimate   | 
|    |                    |tip lucrare*2)|           |contractului|- mil. lei -| 
|____|____________________|______________|___________|____________|____________| 
|    |                    |              |           |            |            | 
|____|____________________|______________|___________|____________|____________| 
|    |                    |              |           |            |            | 
|____|____________________|______________|___________|____________|____________| 
|    | TOTAL:             |       X      |     X     |      X     |            | 
|____|____________________|______________|___________|____________|____________| 
 
    Precizãri (conform Regulamentului aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 
203/2003) 
 
    *1) Activitatea de reglementare: 1 - Reglementãri tehnice 
                                     2 - Activitãþi specifice 
    *2) Tip lucrare: 
 ______________________________________________________________________________ 
|   pentru 1 - Reglementãri tehnice   |     pentru 2 - Activitãþi specifice    | 
|_____________________________________|________________________________________| 
| A. Regulamente                      | A. Cercetãri (detaliate conform        | 
|                                     |    art. 3 alin. (2) din Regulament)    | 
|_____________________________________|________________________________________| 
| B. Coduri/Normative                 | B. Testãri (detaliate conform          | 
|                                     |    art. 3 alin. (3) din Regulament)    | 
|_____________________________________|________________________________________| 
| C. Ghiduri/Metodologii              | C. Documentaþii (detaliate conform     | 
|                                     |    art. 3 alin. (4) din Regulament)    | 
|_____________________________________|________________________________________| 
| D. Specificaþii tehnice             | D. Studii (detaliate conform           | 
|                                     |    art. 3 alin. (5) din Regulament)    | 



|_____________________________________|________________________________________| 
|                                     | E. Audit (detaliate conform            | 
|                                     |    art. 3 alin. (6) din Regulament)    | 
|_____________________________________|________________________________________| 
|                                     | F. Bãnci de date (detaliate conform    | 
|                                     |    art. 3 alin. (7) din Regulament)    | 
|_____________________________________|________________________________________| 
|                                     | G. Prototipuri (detaliate conform      | 
|                                     |    art. 3 alin. (8) din Regulament)    | 
|_____________________________________|________________________________________| 
 
    ANEXA 1.2*) 
    la metodologie 
 
    *) Anexa nr. I.2 este reprodusã în facsimil. 
 
    COMITETUL TEHNIC DE SPECIALITATE __________________________________________ 
 
                                                      Preºedinte, 
                                                  ___________________ 
 
                         PROCES-VERBAL DE AVIZARE 
                         Nr. _____ din __________ 
 
    1. Simbolul ºi denumirea lucrãrii: 
______________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________
__________ 
    2. Faza _____________________________________________ 
    3. Elaborator _______________________________________ 
    4. Contract nr. ________ din ________________________ 
    5. Concluziile avizãrii 
    5.a - Faza se AVIZEAZÃ FAVORABIL - FÃRÃ CONDIÞII 
    5.b - Faza se AVIZEAZÃ FAVORABIL - cu urmãtoarele CONDIÞII pentru faza 
urmãtoare: 
______________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________
__________ 



 
    În vederea avizãrii ºi recepþionãrii fazei, elaboratorul are obligaþia de a introduce în 
documentaþie condiþiile stabilite de Comitetul Tehnic de Specialitate, menþionate la pct. 
6.c, în termen de _____ zile de la data prezentului aviz, procedând dupã cum urmeazã: 
    - va face dovada în scris a îndeplinirii obligaþiei de mai sus; 
    - va prezenta documentaþia la reavizare. 
    5.c - Faza se AVIZEAZÃ NEFAVORABIL - cu urmãtoarele CONDIÞII în vederea 
refacerii ºi prezentãrii documentaþiei pentru o nouã avizare: 
______________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________
__________ 
 
    Documentaþia, refãcutã în conformitate cu condiþiile de la pct. 6.d, se va prezenta la 
responsabilul de temã în termen de _____ zile de la data prezentului aviz. 
    6. În temeiul concluziilor de la pct. 5, Comitetul Tehnic de Specialitate nr. _____ 
apreciazã cã, din punct de vedere tehnic, documentaþia analizatã prezentatã în Faza 
_____________________________, 
 
                             SE POATE 
                            ----------- RECEPÞIONA. 
                            NU SE POATE 
 
    7. Participanþi: 
    7.a. Membrii Comitetului Tehnic de Specialitate: 
________________________________________________________________________________ 
Nr.        Numele ºi prenumele          Profesia/Funcþia         Semnãtura 
crt. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
    7.b. Invitaþi: 
________________________________________________________________________________ 
Nr.        Numele ºi prenumele          Profesia/Funcþia         Semnãtura 
crt. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
                  Secretar                  Responsabil lucrare/temã, 
       Comitet tehnic de specialitate, 
 
       _______________________________      _________________________ 
 
    ANEXA 1.3*) 
    la metodologie 
 
    *) Anexa nr. I.3 este reprodusã în facsimil. 
 
    COMITETUL TEHNIC DE COORDONARE GENERALÃ 
 
                                                        Preºedinte, 
                                                     SECRETAR DE STAT 
 
                          PROCES-VERBAL DE AVIZARE 
                          Nr. _____ din __________ 
 
    1. Denumirea reglementãrii tehnice: 
______________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________
__________ 
    2. Faza: Redactarea a III-a - finalã. 
    3. Elaborator __________________________________________ 
    4. Contract nr. _________ din __________________________ 
    5. Concluziile avizãrii: 
    Urmare analizei ºi vãzând Avizul favorabil - fãrã condiþii - nr. _____ din 
_________________, emis de Comitetul Tehnic de Specialitate nr. _____ pentru 
reglementarea tehnicã prezentatã în Redactarea a II-a (finalã): 
    5.a - se AVIZEAZÃ FAVORABIL ºi se acordã viza "BUN DE TIPAR" - 
reglementarea tehnicã se poate promova pentru aprobare ºi publicare; 
    5.b - se amânã acordarea vizei "BUN DE TIPAR" pânã la introducerea urmãtoarelor 
CONDIÞII: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
    6. În temeiul concluziilor de la pct. 5, Comitetul Tehnic de Coordonare Generalã 
apreciazã cã, din punct de vedere tehnic, documentaþia analizatã prezentatã în Faza 
_____________________________, 
 
                             SE POATE 
                            ----------- RECEPÞIONA. 
                            NU SE POATE 
 
    7. Participanþi: 
    7.a. Membrii Comitetului Tehnic de Coordonare Generalã: 
________________________________________________________________________________ 
Nr.        Numele ºi prenumele          Profesia/Funcþia         Semnãtura 
crt. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
    7.b. Invitaþi: 
________________________________________________________________________________ 
Nr.        Numele ºi prenumele          Profesia/Funcþia         Semnãtura 
crt. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
                   Secretar                         Responsabil temã, 
    Comitet Tehnic de Coordonare Generalã,              M.L.P.T.L, 
 
    ______________________________________       _______________________ 
 
    ANEXA 1.4*) 
    la metodologie 
 



    *) Anexa nr. I.4 este reprodusã în facsimil. 
 
        M.L.P.T.L - D.G.T.C.                          EXECUTANT 
 
              Se aprobã                               Se aprobã 
          Director General,                        Director General, 
 
    Nr. ºi datã înregistrare la             Nr. ºi datã înregistrare la 
             BENEFICIAR                               EXECUTANT 
    ___________________________             ___________________________ 
 
                           PROCES-VERBAL DE RECEPÞIE 
                              (conþinut-cadru) 
 
                           Nr. ___ din data ________ 
 
    1. Simbolul ºi denumirea lucrãrii: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
    2. Faza ____________________________________________ 
    3. Elaborator ______________________________________ 
    4. Contract nr. __________ din _____________________ 
    5. Comisia de recepþie - paritarã - este constituitã din reprezentanþii beneficiarului ºi 
executantului, dupã cum urmeazã: 
________________________________________________________________________________ 
Nr.        Numele ºi prenumele        Instituþia               Funcþia 
crt.                                  reprezentatã 
________________________________________________________________________________ 
                                      M.L.P.T.L        Responsabil lucrare/temã 
________________________________________________________________________________ 
                                      Elaborator       ªef de proiect 
________________________________________________________________________________ 
                                      Elaborator       Director economic 
________________________________________________________________________________ 
 
    6. Vãzând documentele prezentate, Comisia constatã urmãtoarele: 
    6.1. Lucrarea a fost AVIZATÃ FAVORABIL - FÃRÃ CONDIÞII - de cãtre 
Comitetul Tehnic de Specialitate nr. _________, conform Procesului-verbal de avizare 
nr. _______ din data _______________, anexat, prin care se propune recepþionarea 
fazei. 
    6.2. Lucrarea a fost AVIZATÃ FAVORABIL - CU CONDIÞII PENTRU FAZA 
URMÃTOARE - de cãtre Comitetul Tehnic de Specialitate nr. _________, conform 
Procesului-verbal de avizare nr. _______, din data _______________, anexat, prin care 
se propune recepþionarea fazei. 
    6.3. Lucrarea a fost AVIZATÃ FAVORABIL - "BUN DE TIPAR" - de cãtre 
Comitetul Tehnic de Coordonare Generalã, conform Procesului-verbal de avizare nr. 
_______, din data _______________, anexat, prin care se propune recepþionarea fazei. 
    7. Ca urmare a celor constatate, precum ºi a recomandãrii din Procesul-verbal de 
avizare, Comisia de recepþie hotãrãºte: 
    7.a Întrucât lucrãrile executate sunt corespunzãtoare din punct de vedere tehnic ºi 
conforme clauzelor contractuale SE RECEPÞIONEAZÃ. 



    7.b Întrucât lucrãrile executate nu sunt corespunzãtoare din punct de vedere tehnic 
ºi/sau nu sunt conforme clauzelor contractuale, NU SE RECEPÞIONEAZÃ. 
    8. Valoarea contractatã a lucrãrilor corespunzãtoare fazei _________________ 
este de ____________________________________________________________________lei. 
                             (cifre ºi litere) 
    9. - Data prevãzutã în contract pentru predarea la beneficiar a lucrãrilor fazei supuse 
recepþiei: _______________________ 
    - Data la care au fost predate la beneficiar lucrãrile fazei supuse recepþiei: 
_______________________. 
    10. Se anexeazã urmãtoarele documente analizate în vederea recepþionãrii (dupã caz): 
    - Procesul-verbal de avizare al executantului, nr. ______; 
    - Procesul-verbal nr. ______ din _________ al Comitetului Tehnic de Specialitate, 
nr. ______; 
    - Procesul-verbal nr. ______ din _________ al Comitetului Tehnic de Coordonare 
Generalã; 
    - Post-calculul întocmit de executant; 
    - Nota justificativã a consumului de manoperã; 
    - Nota justificativã a consumului de materiale; 
    - Nota justificativã a consumului cheltuieli directe; 
    - Copiile contractelor/convenþiilor civile ale colaboratorilor la lucrare; 
    - Post-calculul, precum ºi Notele justificative ale consumului de materiale, manoperã 
ºi cheltuieli directe ale colaboratorilor; 
    - Procesele-verbale de recepþie a lucrãrilor colaboratorilor la contractantul general. 
    11. Alte observaþii 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
    Întocmit azi _________, în 5 (cinci) exemplare, din care 2 (douã) pentru beneficiar ºi 
3 (trei) pentru executant, 
 
                             COMISIA DE RECEPÞIE: 
 
________________________________________________________________________________ 
           Nume ºi prenume               Funcþia                 Semnãtura 
________________________________________________________________________________ 
                                 BENEFICIAR: 
________________________________________________________________________________ 
                                 Responsabil lucrare/temã 
________________________________________________________________________________ 
                                 EXECUTANT: 
________________________________________________________________________________ 
                                 ªef proiect 
________________________________________________________________________________ 
                                 Director economic 
________________________________________________________________________________ 
 
    ANEXA 1.5*) 
    la metodologie 
 
    *) Anexa nr. I.5 este reprodusã în facsimil. 



 
                          MODEL FILÃ DE CAPÃT 
        MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI 
 
    1) ........................................................................ 
    ........................................................................... 
    ........................................................................... 
    ........................................................................... 
    ........................................................................... 
                   2) ......................................................... 
                   3) ......................................................... 
    4) ........................................................................ 
    ........................................................................... 
    5) ........................................................................ 
    ........................................................................... 
    ........................................................................... 
    ........................................................................... 
    ........................................................................... 
                   6) ......................................................... 
 
                  Precizãri privind redactarea filei de capãt 
 
    La redactarea filei de capãt a lucrãrii, corespunzãtor fiecãrei faze de 
elaborare, se vor completa, dupã caz, spaþiile marcate de la 1) la 6), având în 
vedere urmãtoarele: 
    1) Titlul lucrãrii      (conform poziþiei din lista de lucrãri componentã a 
                            Programului de activitãþi de reglementare) 
    2) Indicativul          (numai în cazul reglementãrilor tehnice) 
    Exemplu:                GP - 027 - 95 semnificã: 
                            GP - ghid de proiectare 
                            027 - numãrul de ordine în ansamblul reglementãrilor 
                            95 - anul aprobãrii prin ordin 
    3) Tipul lucrãrii       (conform Hotãrârii Guvernului nr. 203/2003) 
    4) Aprobatã             prin Ordinul ministrului lucrãrilor publice, 
                            transporturilor ºi locuinþei nr. ........../....... 
                            (numai în cazul reglementãrilor tehnice) 
    5) Structura lucrãrii   Se vor înscrie date de identificare: volum nr., 
                            titlul acestuia etc. 
    6) Data elaborãrii 
 
    NOTÃ: 
    Nu se va inscripþiona "Anexa nr. I.5". 
 

ANEXA 2 
la metodologie 

 
    M.L.P.T.L.                                          EXECUTANT 
    Nr. intrare ...... din data ........     Nr. intrare ...... din data ........ 
 
                             CONTRACT-CADRU 
pentru elaborarea reglementãrilor tehnice/realizarea activitãþilor specifice de 
reglementare 
                   Nr.*) ............. din ................. 
 
    *) Numãrul contractului este alocat de M.L.P.T.L. - D.G.T.C.; data înscrisã este data 
de intrare în vigoare a contractului, corespunzând datei semnãrii acestuia de cãtre 
ambele pãrþi. 
 
    I. Pãrþile contractante 
 



    ART. 1 
    Între: a) ......................................................, cu sediul în .........................., str. 
.................... nr. ......, judeþul ...................., cod poºtal .................., telefon .................., 
fax ..................., e-mail ..........................., cont virament nr. .............................., deschis 
la ...................................., sucursala ...................................., reprezentatã prin: 
    Director general ................................. 
    Director economic ..............................., 
în calitate de executant; ºi 
    b) Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, cu sediul în municipiul 
Bucureºti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, cod poºtal 77113, tel. 314.15.06, fax 
224.90.09, e-mail: dtc6@mt.ro, cont virament nr. ......................, deschis la Trezoreria 
Municipiului Bucureºti, reprezentat prin: 
    Secretar de stat .......................................................... 
    Direcþia generalã tehnicã în construcþii - director general ............... 
    Direcþia generalã economicã ºi relaþii bugetare - director general ......., 
în calitate de beneficiar, 
    a intervenit urmãtorul contract. 
 
    II. Obiectul, valoarea ºi valabilitatea contractului 
 
    ART. 2 
    Obiectul contractului 
    Elaborarea lucrãrii: 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
în conformitate cu Metodologia privind iniþierea, programarea, achiziþia, elaborarea, 
avizarea, aprobarea ºi valorificarea reglementãrilor tehnice ºi a rezultatelor activitãþilor 
specifice în construcþii, amenajarea teritoriului, urbanism ºi habitat, aprobatã prin 
Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei nr. 542/2003. 
    ART. 3 
    Valoarea totalã fermã a contractului este de ...................... lei, din care taxa pe 
valoarea adãugatã de .......................... lei. 
    Pentru anul în curs valoarea contractului este de ..................... lei, din care taxa pe 
valoarea adãugatã de .......................... lei, conform devizelor anexate. 
    ART. 4 
    Executantul se obligã sã elaboreze lucrarea astfel cum este prevãzut în graficul de 
realizare a lucrãrii, în decurs de ... zile de la data intrãrii în vigoare a contractului. 
    ART. 5 
    Contractul îºi înceteazã valabilitatea o datã cu efectuarea de cãtre beneficiar a ultimei 
plãþi. 
    ART. 6 
    Programul de elaborare a reglementãrii tehnice/activitãþii specifice de reglementare 
conþine urmãtoarele faze: 

mailto:dtc6@mt.ro,


    a) redactarea I, anchetã, sinteza observaþiilor la anchetã/faza ........... 
                                      cu predare la data de: .................; 
    c) redactarea a II-a, finalã/faza .............. 
                                      cu predare la data de: .................. 
    ART. 7 
    Modificãrile de program (termene, valori, grup de lucru, colaboratori) pot fi efectuate 
prin acte adiþionale la prezentul contract, care se depun pentru semnare la beneficiar cu 
minimum 15 zile calendaristice înaintea termenului de predare a fazei respective ºi care 
vor fi avizate de comitetul tehnic de specialitate. 
    ART. 8 
    Îndeplinirea condiþiilor rezultate din avizãri ºi/sau a recomandãrilor din anchetele la 
factorii interesaþi se va face prin grija executantului, în cadrul valorii totale a 
contractului. 
    ART. 9 
    Decontarea se face pentru fiecare fazã, pe baza facturii emise de executant, însoþitã de 
procesul-verbal de recepþie fãrã obiecþiuni. 
 
    III. Documentele contractului 
 
    ART. 10 
    Fac parte integrantã din prezentul contract urmãtoarele anexe: 
    Anexa nr. 1 - Fiºa reglementãrii tehnice/activitãþii specifice de reglementare 
    Anexa nr. 2 - Devizul de cheltuieli 
    Anexa nr. 2.a - Detaliere art. Materiale 
    Anexa nr. 2.b - Detaliere art. Manoperã 
    Anexa nr. 2.c - Detaliere art. Alte cheltuieli directe (pe faze) 
    Anexa nr. 3 - Tema reglementãrii tehnice/activitãþii specifice de reglementare. 
 
    IV. Obligaþiile pãrþilor contractante 
 
    IV.a) Obligaþii ale ambelor pãrþi 
    ART. 11 
    Predarea fiecãrei faze la beneficiar - Direcþia generalã tehnicã în construcþii - se face 
pe baza adresei de înaintare emise de executant, vizatã de primire de cãtre responsabilul 
de temã ºi înregistratã la registratura generalã a Ministerului Lucrãrilor Publice, 
Transporturilor ºi Locuinþei. 
 
    IV.b) Obligaþiile executantului 
    ART. 12 
    Executantul declarã pe propria rãspundere cã nu a mai contractat alte lucrãri finanþate 
din fonduri publice ºi având acelaºi conþinut cu cel al prezentului contract. 
    ART. 13 
    În situaþiile în care specificul reglementãrii tehnice/activitãþii specifice de 
reglementare o impune, dupã avizarea favorabilã a ultimei faze, executantul va obþine 
avizele organelor administraþiei publice centrale/locale în al cãror domeniu de autoritate 
reglementarea tehnicã poate produce efecte. 
    ART. 14 



    Executantul va preda fazele la termenele stabilite prin prezentul contract ºi în condiþii 
bune de graficã ºi redactare. 
    ART. 15 
    Lucrarea se predã la beneficiar într-un numãr de 12 (douãsprezece) exemplare, pentru 
fiecare fazã. 
    Elaboratorul va preda la beneficiar, înregistrat pe CD-ROM - 3 exemplare -, în 
formatul cerut de beneficiar, textul redactãrii a II-a - finale pentru care a obþinut de la 
beneficiar viza "Bun de tipar", însoþit, dupã caz, de materialul ilustrativ în original (pe 
folii transparente, cliºeele fotografiilor etc.). 
    În cazul reglementãrilor tehnice elaborate sau însoþite de programe de calcul, o datã 
cu redactarea a II-a se vor preda la M.L.P.T.L. programul sursã, programul de calcul ºi 
manualul de utilizare, înregistrate pe CD-ROM. 
    ART. 16 
    Întârzierile de predare a fazelor de contract se penalizeazã cu 0,3% din valoarea totalã 
a contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât valoarea fazei 
asupra cãreia este aplicatã penalizarea. 
    ART. 17 
    Executantul va introduce observaþiile rezultate în urma ºedinþelor de avizare în 
termenul stabilit prin procesul-verbal de avizare - de regulã fãrã afectarea termenelor de 
predare a fazelor urmãtoare - ºi în cadrul valorii fazei prevãzute în contract. 
    ART. 18 
    Executantul rãspunde, în calitate de autor, de prevederile reglementãrii tehnice, 
respectiv de calitatea ºi/sau rezultatele lucrãrii care face obiectul prezentului contract, 
inclusiv pentru pãrþile elaborate de colaboratori, pe care ºi le-a însuºit prin avizarea 
internã. 
 
    IV.c) Obligaþiile beneficiarului 
    ART. 19 
    Beneficiarul va asigura avizarea fiecãrei faze în comitetul tehnic de specialitate, în 
termen de cel mult 30 de zile de la data predãrii acestora. 
    ART. 20 
    În situaþia în care, ca urmare a formulãrii unor condiþii necesare a fi introduse în faza 
analizatã, prin procesul-verbal de avizare se face recomandarea de a nu se recepþiona 
faza, executantul are obligaþia de a prezenta lucrarea la reavizare în termenul prevãzut 
prin procesul-verbal de avizare. 
 
    V. Dispoziþii finale 
 
    ART. 21 
    În cazul în care predarea primei faze nu are loc în cel mult 15 zile lucrãtoare de la 
termenul prevãzut, inclusiv termenul prevãzut în procesul-verbal de avizare pentru 
refacerea lucrãrii, prezentul contract se considerã reziliat de drept. 
    ART. 22 
    În cazul în care la avizare lucrarea primei faze este respinsã de comitetul tehnic de 
specialitate fãrã menþiuni de refacere, beneficiarul îºi rezervã dreptul ca, în termen de 10 
zile de la data avizãrii, sã notifice executantului rezilierea unilateralã a contractului. 
    ART. 23 



    Reglementarea tehnicã/activitatea specificã de reglementare care face obiectul 
prezentului contract este în proprietatea beneficiarului - Ministerul Lucrãrilor Publice, 
Transporturilor ºi Locuinþei - începând cu decontarea primei faze. 
    La data publicãrii ordinului de aprobare a reglementãrii tehnice în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, reglementarea tehnicã devine bun public. 
    ART. 24 
    Contractul se considerã stins o datã cu recepþia ultimei faze contractuale ºi cu 
decontarea acesteia de cãtre beneficiar. 
    ART. 25 
    Situaþiile de forþã majorã - calamitãþi naturale sau antropice, stare de rãzboi - se 
comunicã în maximum 5 zile calendaristice de la producerea lor, dovada cazului de 
forþã majorã urmând a fi fãcutã în termen de 15 zile calendaristice de la data declanºãrii 
stãrii de forþã majorã. 
    În aceste situaþii termenele contractuale se vor prelungi cu perioada de întrerupere 
efectivã datoratã motivelor menþionate, pãrþile având obligaþia de a încheia un proces-
verbal în care se vor consemna perioada de întrerupere ºi cauza care a determinat-o. 
    ART. 26 
    Eventualele neînþelegeri dintre pãrþi, ivite pe parcursul derulãrii contractului, se vor 
soluþiona pe cale amiabilã, iar în caz de litigii pãrþile se vor adresa organelor de justiþie 
competente. 
    ART. 27 
    Prezentul contract s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare, din care 2 (douã) exemplare 
pentru executant ºi 3 (trei) exemplare pentru beneficiar, ºi intrã în vigoare la data 
semnãrii lui de cãtre ambele pãrþi. 
 
            EXECUTANT                                BENEFICIAR 
 
        Director general,                         Secretar de stat, 
      ....................                       ..................... 
 
        Director economic,                          Secretar general, 
     .....................                        ................... 
 
              Vizat                                      Vizat 
        Oficiul juridic                Direcþia generalã juridicã ºi contencios 
                                                    Director general, 
 
                                 Direcþia generalã economicã ºi relaþii bugetare 
                                                    Director general, 
 
    Control financiar preventiv                Control financiar preventiv 
 
                                     Direcþia generalã tehnicã în construcþii 
                                                   Director general, 
 
                                           Serviciul programe cercetare ºi 
                                                 reglementãri tehnice 
                                                     ªef serviciu, 
 

ANEXA 1*) 
la Contractul nr. .............. 

 
*) Anexa nr. 1 este reprodusã în facsimil. 



 
    FIªA REGLEMENTÃRII TEHNICE/ACTIVITÃÞII SPECIFICE DE 
REGLEMENTARE 
 
                                                                      mii lei 
 ______________________________________________________________________________ 
|Nr. |Denumirea lucrãrii:| Perioada        | Graficul de realizare a           | 
|crt.| _________________ | de execuþie     | lucrãrilor - durata în zile/faze  | 
|    | _________________ | Valoare totalã  | valoarea lucrãrilor/faze          | 
|    | _________________ | Valoare în      |___________________________________| 
|    | _________________ | anul curent     | Faza 1| Avizarea| Faza n| Avizarea| 
|    |                   |                 |       |  fazei 1|       | fazei n | 
|____|___________________|_________________|_______|_________|_______|_________| 
|    |Grupul de lucru:   |                 |       |         |       |         | 
| 1. | _________________ | _______________ |       |         |       |         | 
| 2. | _________________ | _______________ |       |         |       |         | 
| 3. | _________________ |                 |       |         |       |         | 
|____|___________________|                 |       |         |       |         | 
|    |Colaboratori la    |                 |       |         |       |         | 
|    |elaborare:         |                 |       |         |       |         | 
| 1. | _________________ |                 |       |  30     |       |   45    | 
| 2. | _________________ |                 |       |   -     |       |    -    | 
| 3. | _________________ |                 |       |         |       |         | 
|____|___________________|                 |       |         |       |         | 
|    |Colaboratori la    |                 |       |         |       |         | 
|    |anchetã:           |                 |       |         |       |         | 
| 1. | _________________ |                 |       |         |       |         | 
| 2. | _________________ |                 |       |         |       |         | 
| 3. | _________________ |                 |       |         |       |         | 
|____|___________________|_________________|_______|_________|_______|_________| 
 
          EXECUTANT,                            BENEFICIAR - MLPTL, 
 
       Director General,                   Serviciul Programe Cercetare 
                                             ºi Reglementãri Tehnice 
                                                 ªef serviciu, 
 
        ªef de proiect,                         Responsabil temã, 

 
ANEXA 2*) 

la Contractul nr. ............... 
 

*) Anexa nr. 2 este reprodusã în facsimil. 
 

    _________________________ 
    _________________________ 
      (UNITATEA EXECUTANTÃ) 
 
                             DEVIZUL DE CHELTUIELI 
                                                                      - lei - 
 ______________________________________________________________________________ 
|Nr. |      Articole de calculaþie      | Valoare totalã |      Din care:      | 
|crt.|      ºi elemente de calcul       |                |_____________________| 
|    |                                  |                |  Faza 1  |  Faza n  | 
|____|__________________________________|________________|__________|__________| 
|  1.| Materiale*)                      |                |          |          | 
|____|__________________________________|________________|__________|__________| 
|  2.| Manoperã**)                      |                |          |          | 
|____|__________________________________|________________|__________|__________| 
|  3.| CAS, Ajutor ºomaj, CASS etc.     |                |          |          | 
|    | (rd. 2 x. .....%)                |                |          |          | 
|____|__________________________________|________________|__________|__________| 



|  4.| Alte cheltuieli directe***)      |                |          |          | 
|____|__________________________________|________________|__________|__________| 
|  5.| Cheltuieli regie secþie          |                |          |          | 
|    | (rd. 2 + rd. 3) x .....%         |                |          |          | 
|____|__________________________________|________________|__________|__________| 
|  6.| Total cost secþie                |                |          |          | 
|    | (rd. 1 la rd. 5)                 |                |          |          | 
|____|__________________________________|________________|__________|__________| 
|  7.| Cheltuieli regie institut        |                |          |          | 
|    | (rd. 6 x .....%)                 |                |          |          | 
|____|__________________________________|________________|__________|__________| 
|  8.| Total preþ de cost               |                |          |          | 
|    | (rd. 6 + rd. 7)                  |                |          |          | 
|____|__________________________________|________________|__________|__________| 
|  9.| Profit (rd. 8 x 5%)              |                |          |          | 
|____|__________________________________|________________|__________|__________| 
| 10.| TOTAL (rd. 8 + rd. 9)            |                |          |          | 
|____|__________________________________|________________|__________|__________| 
| 11.| Colaboratori                     |                |          |          | 
|    | din care: colaboratori persoane  |                |          |          | 
|    |           fizice                 |                |          |          | 
|    |           colaboratori persoane  |                |          |          | 
|    |           juridice               |                |          |          | 
|____|__________________________________|________________|__________|__________| 
| 12.| TOTAL (rd. 10 + rd. 11)          |                |          |          | 
|____|__________________________________|________________|__________|__________| 
| 13.| TVA (rd. 12 x 19%)               |                |          |          | 
|____|__________________________________|________________|__________|__________| 
|    | TOTAL GENERAL                    |                |          |          | 
|____|__________________________________|________________|__________|__________| 
 
    Rãspundem pentru legalitatea, realitatea, exactitatea ºi corectitudinea 
datelor înscrise în prezentul deviz de cheltuieli. 
 
           Director General,                       Director Economic, 
 
                                 ªef proiect 
 
    NOTÃ: în completarea prezentei anexe, a se vedea: 
    *) Detaliere art. Materiale                    (pe faze)  - vezi anexa 2.a 
    **) Detaliere art. Manoperã                    (pe faze)  - vezi anexa 2.b 
    ***) Detaliere art. Alte cheltuieli directe    (pe faze)  - vezi anexa 2.c 
 

ANEXA 2.a*) 
la Contractul nr. ............... 

 
*) Anexa nr. 2.a este reprodusã în facsimil. 

 
*) Detaliere art. Materiale 

 
                                                                    - lei - 
 ______________________________________________________________________________ 
|Nr. |    Articol    |UM|        Faza 1        |        Faza 1        | Valoare| 
|crt.|               |  |______________________|______________________| totalã | 
|    |               |  |Cant.| Val./UM|Valoare|Cant.| Val./UM|Valoare|        | 
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________| 
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________| 
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________| 
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________| 
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________| 
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________| 
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________| 
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________| 



|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________| 
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________| 
|    | TOTAL:        |  |     |        |       |     |        |       |        | 
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________| 
 
                             UNITATEA EXECUTANTÃ 
 
           Director General,                       Director Economic, 
 
                                 ªef proiect 
 
    Data: ________________ 
 

ANEXA 2.b*) 
la Contractul nr. ............... 

 
*) Anexa nr. 2.b este reprodusã în facsimil. 

 
**) Detaliere art. Manoperã 

 
 ______________________________________________________________________________ 
|Nume,  |Funcþie| TOTAL     |                    Faza 1                        | 
|prenume|       | CONTRACT  |                                                  | 
|_______|_______|___________|__________________________________________________| 
|       |       |Nr.|Valoare|    Luna ...      |    Luna ...      | Total fazã | 
|       |       |ore|       |                  |                  |            | 
|_______|_______|___|_______|__________________|__________________|____________| 
|       |       |   |       |nr. |tarif|valoare|nr. |tarif|valoare|nr. |valoare| 
|       |       |   |       |ore |orar |       |ore |orar |       |ore |       | 
|_______|_______|___|_______|____|_____|_______|____|_____|_______|____|_______| 
|_______|_______|___|_______|____|_____|_______|____|_____|_______|____|_______| 
|Total: |       |   |       |    |     |       |    |     |       |    |       | 
|_______|_______|___|_______|____|_____|_______|____|_____|_______|____|_______| 
 
 __________________________________________________________ 
|Nume,  |                    Faza n                        | 
|prenume|                                                  | 
|_______|__________________________________________________| 
|       |    Luna .....    |    Luna .....    | Total fazã | 
|       |                  |                  |            | 
|_______|__________________|__________________|____________| 
|       |nr. |tarif|valoare|nr. |tarif|valoare|nr. |valoare| 
|       |ore |orar |       |ore |orar |       |ore |       | 
|_______|____|_____|_______|____|_____|_______|____|_______| 
|_______|____|_____|_______|____|_____|_______|____|_______| 
|Total: |    |     |       |    |     |       |    |       | 
|_______|____|_____|_______|____|_____|_______|____|_______| 
 
                             UNITATEA EXECUTANTÃ 
 
           Director General,                       Director Economic, 
 
                                 ªef proiect 
 
    Data: ________________ 
 

ANEXA 2.c*) 
la Contractul nr. ................ 

 
*) Anexa nr. 2.c este reprodusã în facsimil. 



 
***) Detaliere art. Alte cheltuieli directe (pe faze) 

 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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                             UNITATEA EXECUTANTÃ 
 
           Director General,                       Director Economic, 
 
                                 ªef proiect 
 
    NOTÃ: Se completeazã de cãtre elaborator în funcþie de datele reale necesare pentru 
elaborarea lucrãrii 
 
    Data: ________________ 
 

ANEXA 3 
la Contractul nr. ............... 

 
TEMA 

reglementãrii tehnice/activitãþii specifice de reglementare 
 
    1. Titlul lucrãrii 
    2.a) Stadiul tratãrii subiectului supus reglementãrii tehnice/activitãþii specifice de 
reglementare pe plan internaþional 
    2.b) Stadiul tratãrii subiectului supus reglementãrii tehnice/activitãþii specifice de 
reglementare pe plan naþional 
    3. Alinierea la normele Uniunii Europene 
    4. Necesitatea ºi oportunitatea elaborãrii lucrãrii. Obiective propuse 



    5. Conþinutul lucrãrii (titluri, capitole, subcapitole, secþiuni, cu prezentarea scurtã a 
acestora) 
    6. Bibliografie 
    7. Glosar de termeni 
 
             EXECUTANT                   BENEFICIAR - M.L.P.T.L. 
          ªef de proiect,                  Responsabil temã, 
 
    NOTÃ: 
    Pct. 1 - 5 se vor completa cu date succinte ºi definitorii în vederea elaborãrii ºi 
aprecierii unitare a lucrãrii. 
 

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


