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Către: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
În atenția: Domnului Ion Ștefan, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației 
Email: transparenta@mlpda.ro 
 

Stimate Domnule Ministru,  

În temeiul art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  

În baza procedurii prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administraţia publică,  

Vă transmitem, în anexă, observațiile Ordinului Arhitecților din România 
referitoare la Proiectul de Ordin privind aprobarea normelor tehnice pentru 
aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea 
unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile 
construcții, arhitectură și urbanism, publicat pe site-ul Ministerului la data de 
21.09.2020.  
 

Cu considerație,  
Arh. Lucian - Alexandru Găvozdea  
Preşedinte al Ordinului Arhitecților din România  
 

 



Anexa nr. 1 la adresa OAR nr. 1121/05.10.2020 

Privind Proiectul de Ordin privind aprobarea Normelor Tehnice pentru aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 140/2020 pentru 

stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism 

 

 

 

ORDINUL 

privind aprobarea normelor tehnice 

pentru aplicarea Ordonanței de 

Urgență nr. 140/2020 pentru stabilirea 

unor măsuri privind utilizarea 

înscrisurilor în formă electronică în 

domeniile construcții, arhitectură și 

urbanism 

-forma pusă în consultare publică la data 
de 21.09.2020-  

 
 
 
 
 

Propuneri OAR 

 
 
 
 
 

Justificare  

 

Art. 1 - Prezentele norme tehnice 

stabilesc prevederi privind solicitarea, 

verificarea, emiterea, suspendarea, 

modificarea și revocarea semnăturii 

electronice pentru documentele și 

documentațiile elaborate în domeniile 

construcții, arhitectură și urbanism, care 

se transmit autorităților și instituțiilor 

competente cu emiterea de avize, 

acorduri, aprobări și autorizații, ca 

alternativă la transmiterea acestora în 

Art. 1 se modifică și va avea următorul 
conținut: 

Art. 1 - Prezentele norme tehnice 

stabilesc prevederi privind solicitarea, 

verificarea, emiterea, suspendarea, 

modificarea și revocarea certificatelor 

calificate utilizate în aplicarea 

semnăturii electronice pentru 

documentele și documentațiile elaborate 

în domeniile construcții, arhitectură și 

urbanism, care se transmit autorităților și 

instituțiilor competente cu emiterea de 

avize, acorduri, aprobări și autorizații, ca 

Conform prevederilor art. 24 alin. (3) din 
Regulamentul 910/2014, acțiunea de 
revocare sau suspendare este aplicabilă 
certificatului utilizat pentru a semna. O 
semnătură creată folosind un certificat 
valid nu poate fi revocată sau anulată 
ulterior, altfel decât printr-o decizie a 
instanței. 



format fizic cu semnătură olografă și 

ștampilă sau parafă profesională. 

alternativă la transmiterea acestora în 

format fizic cu semnătură olografă și 

ștampilă sau parafă profesională. 

 

Art. 2 - În cazul achiziției de certificate 

digitale la nivelul unei 

organizații/instituții va fi aplicat procesul 

de selecție competitivă, respectiv 

licitație. 

 

Art. 2 se modifică și va avea următorul 
conținut:  

Art. 2 - În cazul achiziției de certificate 

digitale la nivelul unei 

organizații/instituții va fi aplicat procesul 

de selecție competitivă. 

Cu privire la procedura licitației, atragem 
atenția că aceasta nu este oportună și 
necesară în cazul instituțiilor din mediul 
privat.  
Deși apreciem că achiziția certificatelor 
trebuie să fie realizată cu respectarea 
condițiilor de concurență de piață, 
procedura de licitație nu reprezintă singura 
alternativă viabilă care să asigure 
selectarea competitivă a prestatorilor de 
servicii.  

Art. 3 - Experții tehnici și verificatorii de 

proiecte, atestați sau autorizați conform 

Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, auditorii 

energetici pentru clădiri atestați potrivit 

Legii nr. 372/2005 privind performanța 

energetică a clădirilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

solicită prestatorilor de servicii de 

încredere calificați semnătura electronică 

calificată, prezentând documentele 

prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind 

semnătura electronică, republicată, cu 

completările ulterioare, și de 

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al 

  



Parlamentului European și al Consiliului 

din 23 iulie 2014 privind identificarea 

electronică și serviciile de încredere 

pentru tranzacțiile electronice pe piața 

internă și de abrogare a Directivei 

1999/93/CE, denumit în continuare 

Regulamentul (UE) nr. 910/2014, precum 

și documentele emise de către Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației, ca autoritate competentă 

în domeniu, pentru verificarea și 

confirmarea dreptului de practică al 

acestora, după cum urmează: 

a) Certificat de atestare tehnico-

profesională pentru confirmarea 

dreptului de practică în profesie și 

domeniul/domeniile/specialitatea de 

atestare sau gradul profesional; 

b)        Legitimația aferentă certificatului de 

atestare tehnico-profesională pentru 

confirmarea valabilității dreptului de 

practică. 

 

Art. 4 - Diriginții de șantier și 

responsabilii tehnici cu execuția atestați 

sau autorizați conform Legii nr. 10/1995 

privind calitatea în construcții, 

republicată, cu modificările și 

  



completările ulterioare, solicită 

prestatorilor de servicii de încredere 

calificați semnătura electronică 

calificată, prezentând documentele 

prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind 

semnătura electronică, republicată, cu 

completările ulterioare, și de 

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 precum 

și documentele emise de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții, ca 

autoritate competentă în domeniu, 

pentru verificarea și confirmarea 

dreptului de practică al acestora, după 

cum urmează: 

a)         Autorizația emisă pentru diriginții de 

șantier; 

b)        Autorizația și legitimația emise pentru 

responsabilii tehnici cu execuția. 

 

Art. 5 – (1) Arhitecții, conductorii 

arhitecți, arhitecții de interior și 

urbaniștii cu drept de semnătură similar 

conductorilor arhitecți solicită 

prestatorilor de servicii de încredere 

calificați semnătura electronică 

calificată, prezentând documentele 

prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind 

semnătura electronică, republicată, cu 

Art. 5 se modifică și va avea următorul 

conținut:  

Art. 5 – (1) Arhitecții, conductorii 

arhitecți, arhitecții de interior și 

urbaniștii cu drept de semnătură similar 

conductorilor arhitecți solicită 

prestatorilor de servicii de încredere 

calificați semnătura electronică 

calificată, prezentând documentele 

 
 



completările ulterioare, și de 

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 precum 

și în baza unei cereri-tip, în cadrul căreia 

este indicat numărul din cadrul Tabloul 

Național al Arhitecților, prin care 

solicitantul împuternicește prestatorii de 

servicii de încredere calificați să 

interogheze Sistemului Informatic al 

Ordinului Arhitecților din România în 

conformitate cu prevederile art. 12, alin. 

(2). 

prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind 

semnătura electronică, republicată, cu 

completările ulterioare, și de 

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 urmând 

procedura adoptată în acest sens de către 

OAR,  în cadrul careia, pe baza datelor de 

identificare certe (numărul din cadrul 

Tabloului Național al Arhitecților și 

codul numeric personal sau echivalent 

pentru cetățenii unor state terțe) își 

exprimă acordul pentru ca prestatorii de 

servicii de încredere calificați să 

interogheze Sistemul Informatic al 

Ordinului Arhitecților din România în 

conformitate cu prevederile art. 12, alin. 

(2). 

 

Art. 6 - Specialiștii atestați în amenajarea 

teritoriului și/sau în urbanism solicită 

prestatorilor de servicii de încredere 

calificați semnătura electronică 

calificată, prezentând documentele 

prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind 

semnătura electronică, republicată, cu 

completările ulterioare, și de 

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 precum 

și certificatul privind dreptul de 

semnătură și stampilă (parafa 

profesională) emis de Registrul 

  



Urbaniștilor din România. 

 

Art. 7 - Specialiștii, experții tehnici 

atestați în domeniul protejării 

monumentelor istorice solicită 

prestatorilor de servicii de încredere 

calificați semnătura electronică 

calificată, prezentând documentele 

prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind 

semnătura electronică, republicată, cu 

completările ulterioare, și de 

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 precum 

și certificatul de atestare emis de către: 

a)         Ministerul Culturii, pentru 

certificatele de atestare emise în 

perioada 2000 – octombrie 2008; 

b)        Ministerul Culturii și Institutul Național 

al Monumentelor Istorice, pentru 

certificatele de atestare emise în perioada 

noiembrie 2008 – august 2010; 

c)         Ministerul Culturii și Institutul 

Național al Patrimoniului, pentru 

certificatele de atestare emise în 

perioada septembrie 2010 – noiembrie 

2013 și octombrie 2019, până în prezent; 

d)        Ministerul Culturii și Institutul 

Național pentru Cercetare și Formare 

Culturală, pentru certificatele de 

  



atestare emise în perioada noiembrie 

2015 – mai 2018; 

 

Art. 8 - Persoanele care efectuează 

lucrări în domeniul apărării împotriva 

incendiilor solicită prestatorilor de 

servicii de încredere calificați semnătura 

electronică calificată, prezentând 

documentele prevăzute de Legea nr. 

455/2001 privind semnătura electronică, 

republicată, cu completările ulterioare, și 

de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 

precum și autorizația emisă de către 

Centrul Naţional pentru Securitate la 

Incendiu şi Protecţie Civilă. 

  

Art. 9 - Persoanele autorizate pentru 

proiectarea și/sau executarea de 

instalații electrice și gaze naturale 

solicită prestatorilor de servicii de 

încredere calificați semnătura electronică 

calificată, prezentând documentele 

prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind 

semnătura electronică, republicată, cu 

completările ulterioare, și de 

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 precum 

și documentele emise de către 

Autoritatea Națională de Reglementare în 

  



Domeniul Energiei, după cum urmează: 

a)   Adeverință de electrician autorizat; 

b) Adeverință de verificator de proiecte 

autorizat; 

c)Adeverinţă de expert tehnic de calitate 

şi extrajudiciar autorizat; 

d)  Autorizaţie de instalator autorizat; 

e) Atestat de verificator de proiecte 

autorizat; 

f)  Atestat de expert tehnic. 

 

Art. 10 - Persoanele autorizate pentru 

executarea de lucrări de specialitate din 

domeniul cadastrului, topografiei, 

geodeziei, fotogrammetriei, teledetecției 

și cartografiei solicită prestatorilor de 

servicii de încredere calificați semnătura 

electronică calificată, prezentând 

documentele prevăzute de Legea nr. 

455/2001 privind semnătura electronică, 

republicată, cu completările ulterioare, și 

de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 

precum și certificatul de autorizare emis 

de către Agenția Națională de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară. 

 

  



 

 

Art. 11 - În vederea îndeplinirii obligației 

prevăzute la art. 12, alin. 1 din Ordonanța 

de Urgență nr. 140/2020 pentru stabilirea 

unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor 

în formă electronică în domeniile 

construcții, arhitectură și urbanism, 

denumită în continuare Ordonanța de 

Urgență nr. 140/2020, prestatorii de 

servicii de încredere calificați verifică 

documentele prevăzute de Legea nr. 

455/2001 privind semnătura electronică, 

republicată, cu completările ulterioare, și 

de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 

precum și documentele prevăzute la art. 

3 – 10 care atestă dreptul de semnătură 

sau de practică sau autorizarea 

persoanelor care solicită emiterea sau 

modificarea unei semnături electronice 

calificate. 

 

Art. 11 se modifică și se completează cu 

un nou alineat, alin. (2) având următorul 

conținut:  

Art. 11 (1) În vederea îndeplinirii 

obligației prevăzute la art. 12, alin. (1) 

din OUG nr. 140/2020 pentru stabilirea 

unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor 

în formă electronică în domeniile 

construcții, arhitectură și urbanism, 

denumită în continuare OUG nr. 

140/2020, prestatorii de servicii de 

încredere calificați verifică documentele 

prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind 

semnătura electronică, republicată, cu 

completările ulterioare, și de 

Regulamentul (UE) nr. 910/2014, precum 

și documentele prevăzute la art. 3 – 10 

care atestă dreptul de semnătură sau de 

practică sau autorizarea persoanelor care 

solicită emiterea sau modificarea unei 

semnături electronice calificate sau 

verifică dreptul de semnătură sau de 

practică sau autorizarea respectivei 

persoane prin consultarea listelor sigure 

publicate de către autoritățile 

competente conform prevederilor 

Art.12 (1) al acestui ordin. 

(2) Lista sigură reprezintă o sursă 

sigură, astfel cum este definită la 

În forma inițială este impusă prezentarea 
documentelor prevăzute la art. 3-10 în 
original, la ghișeu, făcând dificil procesul 
de obținere al certificatului calificat și inutilă 
folosirea listei sigure prevăzute de art 12, 
aceasta având doar utilitatea depistării 
unor eventuale falsuri. 
Art. 12 al OUG 140/2020, prin menționarea 
”evidenţelor oficiale publice privind 
exercitarea dreptului de practică sau de 
semnătură”, implică utilizarea acestora 
pentru stabilirea dreptului de practică sau 
de semnătură, caz în care nu mai este 
necesară examinarea modului în care a 
fost obținut respectivul drept. Prezența 
persoanei în aceste evidențe oficiale este 
o garanție suficientă asupra dreptului său 
de practică. 



punctul 1 din Anexa la Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) nr. 2015/1502 al 

Comisiei, din 8 septembrie 2015. 

Art. 12 – (1) În vederea verificării de către 

prestatorii de servicii de încredere 

calificați a documentelor prevăzute la 

art. 3 – 10, autoritățile competente 

prevăzute la art. 12, alin. (1), lit. a) – h), 

din Ordonanța de Urgență nr. 140/2020 au 

obligația de a publica pe site-ul web 

propriu evidențele publice oficiale 

precum și lista actelor normative sau 

procedurale care reglementează dreptul 

de semnătură sau de practică. 

(2) În situația în care autoritățile 

competente pot pune la dispoziția 

prestatorilor de servicii de încredere 

calificați, sisteme informatice pentru 

verificarea automată a informațiilor, se 

pot încheia acorduri între autoritățile 

competente și prestatorii de servicii de 

încredere calificați pentru a permite 

accesul la sistemele informatice. 

 

Art. 12 se modifică și se completează cu 

un nou alineat, alin. (3) având următorul 

conținut:  

Art. 12 – (1) În vederea verificării de către 

prestatorii de servicii de încredere 

calificați a documentelor prevăzute la 

art. 3 – 10, autoritățile competente 

prevăzute la art. 12, alin. (1), lit. a) – h), 

din Ordonanța de Urgență nr. 140/2020 au 

obligația de a publica pe site-ul web 

propriu evidențele publice oficiale, 

precum și lista actelor sau dovezilor, 

împreună cu specimene ale acestora, 

care dovedesc dreptul de semnătură sau 

de practică. 

(2) În situația în care autoritățile 

competente pun la dispoziția 

prestatorilor de servicii de încredere 

calificați sisteme informatice pentru 

verificarea automată a informațiilor, se 

pot încheia acorduri între autoritățile 

competente și prestatorii de servicii de 

încredere calificați pentru a permite 

accesul la sistemele informatice sub 

obligația asigurării certitudinii 

(1) În forma curentă, acordarea dreptului 
de practică (care implică verificarea 
respectării prevederilor legale în 
vigoare de către solicitant) pare a fi 
efectuată de către prestatorul de 
servicii de încredere care este 
îndemnat să cunoască și să 
interpreteze aceste prevederi. Această 
abordare este nelegală, acordarea 
dreptului de practică/semnătură/etc 
este atributul unei autorități 
competente. Aceste entități acordă 
acest drept și emit, după caz, diverse 
dovezi scrise (diplome, legitimații, etc.) 
cu privire la acesta. Totodată, aceste 
entități întrețin registre / liste sigure cu 
privire la aceste decizii și statutul 
persoanei vizate.  

 
(2) Este necesar ca informația pe baza 

căreia este emis un certificat calificat să 
fie opozabilă autorității competente, 
astfel încât să existe o trasabilitate 
deplină a procesului de emitere, 
respectiv ca mesajul de confirmare să 
beneficieze de cel mai înalt nivel de 
încredere. În cazul sistemelor 
informatice cu transfer automat de date 
nu vom mai impune formatul PDF, ci va 
fi posibilă oricare dintre abordările 
permise de către DECIZIA DE PUNERE 



informației transmise prin semnarea 

acesteia cu o semnătură calificată și 

aplicarea unei mărci temporale 

calificate. 

(3) În situația în care autoritățile 
competente nu pot pune la dispoziția 
prestatorilor de servicii de încredere 
calificați sistemele informatice 
prevăzute la alin. (2), acestea vor pune 
la dispoziție întreaga listă sigură prin 
publicare pe site-ul propriu la o adresă 
URL fixă, sub forma unui fișier în format 
PDF semnat calificat și marcat cu o 
marcă temporală calificată, cu o 
structură fixă de tip formular. 

ÎN APLICARE (UE) 2015/1506 
 

(3) Este necesar ca informația pe baza 
căreia este emis un certificat calificat să 
fie opozabilă autorității competente astfel 
încât să existe o trasabilitate deplină a 
procesului de emitere. În cazul în care 
această listă sigură conține date 
personale pentru care nu există temei 
legal în a fi făcute publice, respectivul 
fișier poate fi criptat (spre exemplu prin 
includerea într-o arhivă zip parolată) 
urmând ca respectiva cheie de decriptare 
să fie transmisă către prestatorii de 
servicii de încredere în cadrul unui 
protocol care impune păstrarea secretului 
acesteia. Aceasta este una dintre cele 
mai simple modalități tehnice, există 
multe soluții mai elegante. 

Art. 13 – (1) Certificatele calificate 

pentru semnături electronice pot fi 

particularizate/personalizate la 

momentul emiterii certificatului și/sau cu 

ocazia reînnoirii sale prin setarea 

distinctă și conform nevoii specifice a 

fiecărei instituții a 16 - 25 câmpuri 

separate, care vor fi incluse standard în 

structura certificatului calificat. 

  

Art. 14 – Certificatele calificate pentru 

semnături electronice emise pentru 

  



experții tehnici, verificatorii de proiecte 

și auditorilor energetici pentru clădiri vor 

avea următoarele mențiuni: 

●  Nume și prenume: se va menționa și 

inițiala tatălui; 

● Calitatea profesională: se va menționa 

inginer sau arhitect după caz; 

● Titlul de calificare: se va menționa 

verificator de proiecte / expert 

tehnic/auditor energetic pentru clădiri 

după caz; 

● Identificatorul unic al persoanei în 

raport cu autoritatea competentă care 

a acordat dreptul de practică: se va 

menționa seria și numărul certificatului 

de atestare; 

● Domeniul sau subdomeniul și 

specialitatea pentru care are drept de 

semnătură sau de practică: conform 

înscrisurilor din certificatului de 

atestare tehnico-profesională; 

● Calitatea de coordonator sau de 

elaborator de documentații sau de 

părți de documentații: se vor 

mențioana cerințele fundamentale 

pentru care a fost atestat; 

● Denumirea autorității competente care 

a acordat dreptul de semnătură sau de 

practică titularului semnăturii 

electronice calificate: conform 



denumirii din certificatul de atestare 

se va menționa MLPDA, MDRAP, MDRT, 

MLPAT, MTCT etc. după caz. 

 

Art. 15 – Certificatele calificate pentru 

semnături electronice emise pentru 

diriginții de șantier și responsabilii tehnici 

cu execuția vor avea următoarele 

mențiuni: 

a)   Pentru diriginții de șantier: 

● Nume și prenume: se va menționa și 

inițiala tatălui; 

● Titlul de calificare: se va menționa 

diriginte de șantier 

● Număr/numere autorizații: se va 

menționa numărul sau numerele de 

autorizație formate din 8 caractere 

● Domeniul / subdomeniul pentru care a 

fost autorizat; 

● Valabilitatea semnăturii: potrivit 

autorizației - (la data prezentei 

nelimitat) 

 

b) Pentru responsabili tehnici cu execuția: 

● Nume și prenume: se va menționa și 

inițiala tatălui; 

● Titlul de calificare : se va menționa 

  



responsabil tehnic cu execuția 

● Număr/numere autorizații: se va 

menționa numărul sau numerele de 

autorizație formate din 8 caractere 

● Domeniul / subdomeniul pentru care a 

fost autorizat; 

Valabilitatea semnăturii: se va menționa 
potrivit legitimației (nu mai mult de 3 
ani). 

Art. 16 – Certificatele calificate pentru 

semnături electronice emise pentru 

arhitecții, conductorii arhitecți, arhitecții 

de interior și urbaniștii cu drept de 

semnătură similar conductorilor arhitecți 

vor avea următoarele mențiuni: 

● Nume și prenume: se va menționa și 

inițiala tatălui; 

●  Calitatea profesională – titlul conferit 

prin absolvirea cu diplomă sau alt 

document echivalent eliberat de 

instituțiile de învățământ superior de 

arhitectură, inclusiv cele conexe 

recunoscute de lege și cele din UE, SEE 

și Confederația Elvețiană și 

recunoscute prin Directiva 2005/36/CE 

a Parlamentului European și a 

Consiliului din 7 septembrie 2005 

privind recunoașterea calificărilor 

profesionale – conform Legii nr. 

Art. 16 se modifică și va avea următorul 

conținut:  

Art. 16 – Certificatele calificate pentru 

semnături electronice emise pentru 

arhitecții, conductorii arhitecți, arhitecții 

de interior și urbaniștii cu drept de 

semnătură similar conductorilor arhitecți 

vor avea următoarele mențiuni: 

●  Calitatea profesională – titlul conferit 

prin absolvirea cu diplomă sau alt 

document echivalent eliberat de 

instituțiile de învățământ superior de 

arhitectură, inclusiv cele conexe 

recunoscute de lege și cele din UE, SEE 

și Confederația Elvețiană și 

recunoscute prin Directiva 2005/36/CE 

a Parlamentului European și a 

Consiliului din 7 septembrie 2005 

privind recunoașterea calificărilor 

profesionale – conform Legii nr. 

Acest articol ar trebui reformulat astfel 
încât să menționeze clar numele mențiunii 
(câmpului) și valoarea acesteia cu 
menționarea, după caz, a tuturor valorilor 
posibile când numărul opțiunilor este 
limitat (spre exemplu  arh. DS,  c. arh. DS,  
arh. int. DS;) 
 
Informația despre inlocuirea numărului din 
tablou nu-și are rostul aici; de fiecare dată 
când acest număr se schimbă, se va 
revoca vechiul certificat și va fi emis unul 
nou, la fel ca în orice situație de modificare 
a unei informații scrise în certificat. 
Motivele modificării respectivei informații 
nu fac obiectul acestei reglementări. 

Menționăm că este redundantă reluarea 

numelui și prenumelui în acest context, 

deoarece aceste informații sunt deja 

conținute în câmpul „Subject” al 

certificatului calificat.  

 



184/2001; 

●  Titlul de calificare: 

a) arh. DS, 

b) c. arh. DS, 

c) arh. int. DS; 

● Identificatorul unic al persoanei în 

raport cu autoritatea competentă care 

a acordat dreptul de practică – se va 

menționa numărul de înscriere în 

Tabloul Național al Arhitecților, unic 

pentru fiecare solicitant . Numărul se 

înlocuiește cu un nou număr unic în 

situația în care cel inițial a fost 

compromis (pierdere, furt, fraudă etc.) 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 

184/2001 privind organizarea și 

exercitarea profesiei de arhitect, 

republicată; 

● Denumirea autorităţii competente care 

a acordat dreptul de semnătură: 

Ordinul Arhitecților din România. 

 

184/2001. 

Valorile calității profesionale 

conținute în câmpul ”pqd=...” pot fi: 

a) arhitect,  

b) arhitect diplomat,  

c) arhitect urbanist,  

d) conductor arhitect,  

e) urbanist,  

g)   arhitect de interior. 

Pentru titluri din state terțe se va 

asimila una dintre valorile de mai 

sus; 

●  Titlul de calificare conținute în 

câmpul ”qt=...” pot fi: 

a) arh. DS/arhitect cu drept de 

semnătură 

b) c. arh. DS/conductor arhitect 

cu drept de semnătură 

c) arh. int. DS/arhitect de 

interior cu drept de semnătură. 

● Identificatorul unic al persoanei în 

raport cu autoritatea competentă 

care a acordat dreptul de practică – 

se va menționa numărul de înscriere 

în Tabloul Național al Arhitecților, 

unic pentru fiecare solicitant 

(ex:TNA=12345); 

● Denumirea autorităţii competente 

care a acordat dreptul de semnătură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la titlurile de calificare 

conținute în câmpul ”qt…”, în măsura în 

care nu există impedimente de ordin 

tehnic, considerăm potrivit  introducerea 

denumirii întregi, astfel cum rezultă din 

Legea nr. 184/2001.  



conținută în câmpul ”ca=...” este: 

Ordinul Arhitecților din România. 

Art. 17 – Certificatele calificate pentru 

semnături electronice emise pentru 

specialiștii atestați în amenajarea 

teritoriului și/sau în urbanism vor avea 

următoarele mențiuni : 

●  Nume și prenume: se va menționa și 

inițiala tatălui; 

●  Calitatea profesională: specialist cu 

drept de semnătură în urbanism și 

amenajarea teritoriului; 

● Titlul de calificare: titlul acordat 

conform licenței; 

● Identificatorul unic: Simbolurile 

aferente planurilor de urbanism și 

amenajarea teritoriului pentru care 

persoana a obținut drept de 

semnătură din partea Registrului 

Urbaniștilor din România. 

 

  

Art. 18 – Certificatele calificate pentru 

semnături electronice emise pentru 

specialiștii, experții tehnici atestați în 

domeniul protejării monumentelor 

istorice vor avea următoarele mențiuni: 

  



●   Nume și prenume: se va menționa și 

inițiala tatălui; 

● Calitatea profesională: arhitect / 

urbanist / inginer / istoric / istoric de 

artă / artist plastic / restaurator / 

chimist / fizician / biolog / geolog; 

●  Titlu de calificare: se va menționa 

“specialist”, „expert”, „expert 

tehnic”, după caz; 

● Identificatorul unic al persoanei în 

raport cu autoritatea competentă 

care a acordat dreptul de practică: se 

va menționa numărul și data 

certificatului de atestare; 

● Domeniul sau subdomeniul şi 

specialitatea pentru care are drept 

de semnătură sau de practică: se vor 

menționa domeniile în care se acordă 

atestările, notate după 

corespondentul lor în registrele 

publice: 

1 - restaurare arhitectură 

2 - urbanism istoric sau urbanism 

parcuri și grădini (în certificatele de 

atestare emise în perioada 2000 – 

octombrie 2008) 

3 - studii, cercetări şi inventariere 

monumente istorice sau cercetare 

monumente istorice (în certificatele de 

atestare emise în perioada 2000 - 



octombrie 2008) 

4 - consolidare/restaurare, structuri 

istorice sau inginerie – consolidare 

şi/sau restaurare structuri istorice (în 

certificatele de atestare emise în 

perioada 2000 – octombrie 2008) 

5 - inginerie instalaţii 

6 - conservare/restaurare pictură 

murală sau componente artistice – 

restaurare pictură murală (în 

certificatele de atestare emise în 

perioada 2000 – octombrie 2008) 

7 - conservare/restaurare pictură pe 

lemn sau componente artistice – 

restaurare pictură pe lemn (în 

certificatele de atestare emise în 

perioada 2000 – octombrie 2008) 

8 - restaurare lemn, lemn policrom, 

după caz sau componente artistice – 

restaurare lemn, sculptură lemn (în 

certificatele de atestare emise în 

perioada 2000 – octombrie 2008) 

9 - conservare/restaurare decoraţii 

piatră, stucatură şi/sau ceramică, după 

caz sau componente artistice – 

restaurare piatră, sculptură piatră (în 

certificatele de atestare emise în 

perioada 2000 – oct. 2008) 

10 - conservare/restaurare metal sau 

componente artistice – restaurare metal  

(în certificatele de atestare emise în 



perioada 2000 – oct. 2008) 

13 - conservare/restaurare vitralii şi 

sticlă sau conservare/restaurare vitralii  

(pentru certificatele de atestare emise 

în perioada noiembrie 2008 – august 

2010) 

Specializările pentru care se acordă 

atestarea sunt: 

A - elaborare de studii, cercetări şi 

inventariere monumente istorice sau 

studii, investigații, cercetări și evidența 

monumentelor istorice (în certificatele 

de atestare emise în perioada 2000 – 

octombrie 2008) 

B - verificare/verificare tehnică sau 

verificare proiecte (în certificatele de 

atestare emise în perioada 2000 – 

octombrie 2008) 

C - şef de proiect complex, doar 

pentru arhitecţi 

D - şef de proiect de specialitate: 

restaurare arhitectură, structuri 

istorice, inginerie instalaţii, 

componente artistice şi/sau urbanism 

istoric, după caz 

E - executare lucrări, în funcţie de 

domeniu 

F - dirigentare lucrări, în funcţie de 

domeniu 

G - urmărirea comportării în timp şi 

monitorizarea monumentelor istorice, 



în funcţie de domeniu sau inspecția și 

urmărirea comportării în timp a 

monumentelor istorice (în certificatele 

de atestare emise în perioada 2000 – 

octombrie 2008) 

● Calitatea de coordonator sau de 

elaborator de documentaţii sau de 

părţi de documentaţii 

● Denumirea autorității competente care 

a acordat dreptul de semnătură sau de 

practică titularului semnăturii 

electronice calificate: 

-    Ministerul Culturii (pentru 

certificatele de atestare emise în 

perioada 2000 – octombrie 2008); 

-    Ministerul Culturii și Institutul Național 

al Monumentelor Istorice (pentru 

certificatele de atestare emise în 

perioada noiembrie 2008 – august 

2010); 

-    Ministerul Culturii și Institutul Național 

al Patrimoniului (pentru certificatele de 

atestare emise în perioada septembrie 

2010 – noiembrie 2013 și octombrie 

2019 – prezent); 

-    Ministerul Culturii și Institutul 

Național pentru Cercetare și Formare 

Culturală (pentru  certificatele de 

atestare emise în perioada noiembrie 



2015 – mai 2018). 

 

 

Art. 19 – Certificatele calificate pentru 

semnături electronice emise pentru 

persoanelor care sunt autorizați să 

efectueze lucrări în domeniul apărării 

împotriva incendiilor specialiștii, experții 

și verificatorii tehnici atestați în domeniul 

protejării monumentelor istorice vor avea 

următoarele mențiuni: 

●   Nume și prenume: se va menționa și 

inițiala tatălui; 

● Identificator unic al persoanei – seria 

şi numărul autorizaţiei; 

● Domeniul pentru care are drept de 

semnătură sau de practică: se va 

menționa domeniul apărării 

împotriva incendiilor, pentru 

subdomeniile: 

a) proiectarea sistemelor şi 

instalaţiilor de semnalizare, 

alarmare şi alertare în caz de 

incendiu; 

b) instalarea şi întreţinerea 

sistemelor şi instalaţiilor de 

semnalizare, alarmare şi alertare în 

caz de incendiu; 



c) proiectarea sistemelor şi 

instalaţiilor de limitare şi stingere a 

incendiilor; 

d) instalarea şi întreţinerea 

sistemelor şi instalaţiilor de limitare 

şi stingere a incendiilor, cu excepţia 

celor care conţin anumite gaze 

fluorurate cu efect de seră; 

e) termoprotecţie cu vopsele 

termospumante; 

f) termoprotecţie cu produse de 

torcretare; 

g) ignifugarea materialelor 

combustibile; 

h) proiectarea sistemelor şi 

instalaţiilor de ventilare pentru 

evacuarea fumului şi gazelor 

fierbinţi, cu excepţia celor de tip 

natural-organizat; 

i) instalarea şi întreţinerea 

sistemelor şi instalaţiilor de 

ventilare pentru evacuarea fumului 

şi gazelor fierbinţi. 

● Coordonator sau elaborator de 

documentaţii sau de părţi de 

documentaţii; 

● Denumirea autorității competente 

care a acordat dreptul de semnătură 

sau de practică titularului semnăturii 

electronice calificate: Centrul 



Naţional pentru Securitate la 

Incendiu şi Protecţie Civilă. 

 

Art. 20 – Certificatele calificate pentru 

semnături electronice emise pentru 

persoanele autorizate pentru executarea 

de lucrări de specialitate din domeniul 

cadastrului, topografiei, geodeziei, 

fotogrammetriei, teledetecției și 

cartografiei vor avea mențiunea PFA s.a.: 

12345678901234567890”: 

● Unde „PFA s.a.:” înseamnă 

„Persoană Fizică Autorizată, Serie 

Autorizație numărul:” 

● Unde „12345678901234567890” 

înseamnă 20 de caractere tip text.  

  

Art. 21 – Certificatele calificate pentru 

semnături electronice emise pentru 

persoanele autorizate pentru proiectarea 

și/sau executarea de instalații electrice și 

gaze naturale vor avea următoarele 

mențiuni: 

1.        Pentru persoanele autorizate pentru 

proiectarea și/sau executarea de instalații 

electrice: 

●  Nume și prenume: se va menționa și 

  



inițiala tatălui; 

● Calitatea profesională:  

-    electrician, 

-    verificator de proiecte, 

-    expert tehnic de calitate şi 

extrajudiciar. 

● Titlul de calificare: electrician 

autorizat/ verificator de proiecte 

autorizat/ expert tehnic de calitate 

şi extrajudiciar autorizat 

● Identificatorul unic al persoanei în 

raport cu autoritatea competentă 

care a acordat dreptul de practică:  

-    numărul Adeverinței, gradul si 

tipul de autorizare, în cazul 

electricianului, 

-    numărul Adeverinței, în cazul 

verificatorului de proiecte, 

-    numărul Adeverinței, în cazul 

expertului tehnic de calitate şi 

extrajudiciar. 

● Domeniul sau subdomeniul și 

specialitatea pentru care are drept 

de semnătură sau de practică:  

-    Electrician autorizat pentru 

proiectarea/executarea de 

instalații electrice având, după 



caz, următoarele grade de 

autorizare: I, II, III şi IV. Pentru 

fiecare dintre gradele II, III şi IV 

sunt definite două tipuri de 

autorizări: 

a) autorizare de tip A, pentru 

proiectare de instalaţii 

electrice; 

b) autorizare de tip B, pentru 

executare de instalaţii 

electrice. 

-    Verificator de proiecte 

-    Expert tehnic de calitate şi 

extrajudiciar. 

● Denumirea autorității competente 

care a acordat dreptul de 

semnătură sau de practică 

titularului semnăturii electronice 

calificate: se va menționa 

Autoritatea Națională de 

Reglementare în Domeniul Energiei; 

2.         Pentru persoanele autorizate pentru 

proiectarea și/sau executarea de instalații 

de gaze naturale: 

● Nume și prenume: se va menționa și 

inițiala tatălui; 

●  Calitatea profesională:  



-    instalator autorizat în domeniul 

gazelor naturale, 

-    verificator de proiecte în domeniul 

gazelor naturale, 

-    expert tehnic în domeniul gazelor 

naturale. 

● Titlul de calificare: instalator 

autorizat / verificator de proiecte/ 

expert tehnic 

● Identificatorul unic al persoanei în 

raport cu autoritatea competentă 

care a acordat dreptul de practică:  

-    numărul autorizaţiei și tipul de 

autorizare, în cazul instalatorului 

autorizat în domeniul gazelor 

naturale, 

-    numărul şi tipul atestatului, în 

cazul verificatorului de proiecte, 

-    numărul şi tipul atestatului, în 

cazul expertului tehnic. 

● Domeniul sau subdomeniul și 

specialitatea pentru care are drept de 

semnătură sau de practică 

-    instalatorul este autorizat pentru 

proiectarea, execuţia şi 

exploatarea 

obiectivelor/sistemelor/instalaţiil



or din domeniul gazelor naturale și 

poate avea, după caz, 

următoarele tipuri de autorizaţii: 

PGIU, PGD, PGT, EGIU, EGD şi 

EGT. 

-    verificatorul de proiecte 

desfăşoară activităţi de verificare 

a proiectelor tehnice pentru 

conductele de alimentare din 

amonte aferente producţiei, 

pentru instalaţiile tehnologice de 

suprafaţă aferente înmagazinării, 

pentru obiectivele/sistemele 

aferente transportului şi/sau 

distribuţiei de gaze naturale, 

pentru instalaţiile aferente 

activităţii de producere/stocare 

de biogaz/biometan, precum şi 

pentru instalaţiile de gaze 

naturale lichefiate (GNL) şi poate 

avea după caz următoarele tipuri 

de atestate: VGd, VGp, VGt, VGs, 

VGb şi VGg. 

-    Expertul tehnic desfăşoară 

activităţi de expertiză tehnică a 

proiectelor tehnice şi/sau a 

conductelor de alimentare din 

amonte aferente producţiei, a 

instalaţiilor tehnologice de 

suprafaţă aferente înmagazinării, 



a obiectivelor/sistemelor aferente 

transportului şi/sau distribuţiei de 

gaze naturale, a instalaţiilor 

aferente activităţii de producere/ 

stocare biogaz/biometan, precum 

şi a instalaţiilor GNL, şi poate avea 

după caz următoarele tipuri de 

atestate: EGd, EGp, EGt, EGs, EGb 

şi EGg . 

● Denumirea autorității competente 

care a acordat dreptul de semnătură 

sau de practică titularului semnăturii 

electronice calificate- conform 

denumirii din certificatul de atestare: 

se va menționa Autoritatea Națională 

de Reglementare în Domeniul 

Energiei. 

 

Art. 22 - (1) Închiderea electronică a 

documentelor și documentațiilor din 

domeniile construcții, arhitectură și 

urbanism se realizează prin ultima 

semnătură aplicată de către elaboratorii 

acestora, potrivit legislației specifice. 

(2) Documentele semnate cu semnătură 

electronică calificată vor îndeplini 

următoarele condiții: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conform prevederilor art. 37, teza a doua  

din  Regulamentul nr. 910/2014: ”Pentru a 
facilita evaluarea riscului financiar pe 
care prestatorii de servicii de încredere 
l-ar putea avea de suportat sau pe care 
aceștia ar trebui să îl acopere prin 
intermediul polițelor de asigurare, 
prezentul regulament permite 
prestatorilor de servicii de încredere să 
stabilească restricții, în anumite 
condiții, privind utilizarea serviciilor pe 
care le oferă și îi scutește de 



a)         Vor fi semnate cu certificat digital 

calificat conform Regulamentului UE nr. 

910/2014; 

b) Certificatul digital calificat va fi stocat 

pe un dispozitiv calificat de creare a 

semnăturilor electronice care 

îndeplinește condițiile din Anexa nr. II 

din Regulamentul 910/2014; 

c)         Formatul fișierelor semnate va fi pdf 

iar semnătura va respecta specificațiile 

semnăturii pdf, așa cum sunt definite de 

articolul 1 din Decizia de punere în 

aplicare (UE) 2015/1506 a Comisiei din 8 

septembrie 2015; 

d)        Fiecare semnătură electronică 

calificată va avea atașată o marca 

temporală electronică calificată conform 

Regulamentului UE nr. 910/2014; 

e)         Vor include opțiunea LTV definită de 

standardul ETSI TS 102 778-4, sau versiuni 

ulterioare ale acestuia care permite 

validarea pe termen lung a documentului 

semnat. 

(3) Validarea semnăturii electronice 

calificate se va realiza în conformitate cu 

prevederile art. 32 din Regulamentului UE 

 
Art.22 alin (1) lit. b) se modifică și va 
avea următorul conținut: 
 
b) Certificatul digital calificat utilizat 
pentru semnare nu va avea restricții de 
utilizare care limitează dreptul de 
semnătură al posesorului, așa cum este 
el stabilit de legislația în vigoare. 

răspunderea pentru prejudiciile 
rezultate din utilizarea serviciilor peste 
aceste restricții.”, precum și art.13 al 
aceluiași act normativ, există posibilitatea, 
în lipsa prevederii propuse, ca semnătura 
aplicată să nu ofere toate garanțiile 
prevăzute de normă în cazul în care este 
aplicată în afara limitărilor contractuale. 
Pentru eliminarea acestui risc, este 
necesar ca certificatul calificat să fie 
utilizabil în toate condițiile și situațiile în 
care semnătura olografă este aplicabilă, în 
special în legătură cu valoarea financiară 
angajabilă prin respectiva semnătură. 
 
Vechiul text aferent b) poate fi eliminat 
întrucât este redundant fiind impus de 
către prevederile art.29 al Regulamentului 
910/2014.  



nr. 910/2014. 

 

Art. 23 – Prestatorii de servicii de 

încredere calificați au obligația 

suspendării sau revocării certificatului 

calificat în termen de maxim 1 zi de la 

data notificării autorităților competente 

a actului prin care a fost suspendat sau 

revocat dreptul de practică sau de 

semnătură. 

Art. 23 se modifică iar după alin. (1) se 

introduc alte două alineate, alin. (2) și 

alin. (3) care vor avea următorul 

conținut:  

Art. 23 (1) Prestatorii de servicii de 

încredere calificați au obligația 

suspendării sau revocării certificatului 

calificat în termen de maxim 1 zi de la 

data notificării lor de către autoritățile 

competente cu privire la actul prin care 

a fost suspendat sau revocat dreptul de 

practică sau de semnătură. 

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) va 

avea forma unui document în format 

PDF, semnat calificat și marcat cu o 

marcă temporală calificată, cu o 

structură fixă de tip formular. 

(3) Prestatorii de servicii de încredere 

care emit certificate în condițiile 

prezentei reglementări au obligația de a 

notifica autoritățile competente cu 

privire la adresa de poștă electronică 

unde aleg să le fie trimise notificările 

prevăzute la alin. (1). 

(1) Clarificare și corelare cu 
prevederile Art.12 (4) al OUG 
140/2020. 

(2) Este necesară semnarea notificării 
pentru a oferi o bază juridică 
acțiunii ulterioare de suspendare 
sau revocare a certificatului. Este 
necesară o formă fixă pentru a 
permite prelucrarea automată a 
acestei notificări de către emitentul 
certificatului care urmează a fi 
revocat. 

(3) Mecanismul de transmitere a 
notificării trebuie să fie cât mai 
simplu tehnic, astfel încât să fie 
fezabil atât pentru autoritatea 
competentă, cât și pentru 
prestatorul de servicii de încredere. 
Generarea unei notificări în format 
PDF poate fi făcută chiar și manual, 
folosind aplicații precum Microsoft 
Word (cu ajutorul funcției mail 
merge) și aplicația de semnare și 
aplicare de mărci temporale pusă 
la dispoziție de furnizorul 
certificatului calificat. 



 După art. 23, se introduce un nou 

articol, art. 23 (prim) care va avea 

următorul conținut: 

 Art. 23 (prim) (1) În termen de 5 zile de 

la data eliberării certificatului calificat, 

titularul acestuia este obligat să 

comunice autorităţii competente, care 

i-a acordat dreptul de practică sau de 

semnătură, numele prestatorului de 

servicii de încredere calificat care a 

eliberat semnătura electronică 

calificată şi perioada de valabilitate a 

semnăturii prin completarea unui 

formular PDF și semnarea acestuia cu 

respectivul certificat, urmând a utiliza 

în acest scop formularul și canalul de 

comunicare indicat de către autoritatea 

competentă.  

(2) Se consideră îndeplinită obligația de 

la alin. (1) și dacă, în baza acordului 

titularului,  prestatorul de servicii de 

încredere raportează către autoritatea 

competentă, printr-o procedură 

stabilită într-un protocol tehnic elaborat 

de către autoritatea competentă în 

conformitate cu propriile sisteme 

informatice, datele privind certificatul 

emis, conform prevederilor art. 12, 

alin. (3) din OUG 140/2020. 

În aplicarea Art.12 (3) din OUG 140/2020 
este necesară această normă pentru a 
asigura cu precizie identificarea 
certificatului care urmează a fi revocat. În 
mod practic, autoritatea competentă 
poate înainta această comunicare către 
furnizorul de servicii de încredere 
împreună cu notificarea prevăzută de 
Art.23, acesta având astfel posibilitatea 
de a identifica certificatul folosit la 
semnarea acesteia. 
 
Este, de asemenea, necesar a se impune 
un canal electronic de comunicare pentru 
a eficientiza activitatea și a preveni erorile 
umane. În cazul lipsei unei aplicații 
specializate, autoritatea contractantă va 
opera manual prin acțiuni de tip 
copy/paste și drag and drop, cu risc redus 
de eroare.  



Art. 24 – Modificarea certificatului 

calificat se realizează în baza solicitării 

specialiștilor prevăzuți de lege în 

domeniile construcții, arhitectură și 

urbanism, cu respectarea prevederilor de 

la Capitolul V. 

  

Art. 25 – În vederea îndeplinirii 

obligațiilor prevăzute în Ordonanța de 

Urgență nr. 140/2020, autoritățile 

administrației publice competente cu 

emiterea de autorizații de construire și cu 

aprobarea documentațiilor de amenajare 

a teritoriului și a celor de urbanism 

elaborează proceduri interne de lucru 

privind verificarea integrității 

documentelor semnate cu semnătură 

electronică calificată.  

  

Art. 26 – Prezentul ordin se publică în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

  

 


