LISTA CATEGORIILOR DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU
GESTIONATE POTRIVIT LEGII 544/2001

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

1. Lista documentelor de interes public (comunicate din oficiu sau la
cerere):
• Planul Strategic Instituţional 2007-2009;
• Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial
intern;
• Documentele de politici publice atât în forma iniţială, spre
consultarea factorilor interesaţi, cât şi în forma finală aprobată
de către Guvern/ Parlament;

•
•
•
•
•

Raportul privind îndeplinirea obiectivelor şi măsurilor prevăzute în
Programul de Guvernare, după patru ani de mandat, de competenţa
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;
Carta
albă
a
guvernării
2005–2008
(http://www.mdlpl.ro/index.php?p=1390);
Raportul sintetic privind contribuţia MDLPL în 2008 la îndeplinirea
obiectivelor prevăzute în Programul Naţional de Reforme;
Raportul privind activitatea MDLPL relevantă pentru elaborarea
raportului de monitorizare a Cartei europene a limbilor minoritare şi
regionale, de către Departamentului de Relaţii Interetnice.
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale angajaţilor UPP;

2. Lista categoriilor de documente produse şi/ sau gestionate de către
UPP:
a) Documente în domeniul planificării strategice:
• Planul Strategic Instituţional;
• Planul de acţiune pentru implementarea Planului
Instituţional;

Strategic
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•
•

Raportul
anual
privind
implementarea
Planului
Strategic
Instituţional;
Ordinul MDLPL nr. 983/31.07.2008 privind organizarea Grupului de
management şi a subgrupurilor tehnice de management.

b) Documente în domeniul sistemului de control managerial intern:
• Ordinul MDLPL nr. 870/03.07.2008 privind constituirea Comisiei de
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control managerial intern;
• Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial intern;
• Raportări trimestriale privind stadiul implementării sistemului de
control managerial intern;
• Planuri/ rapoarte interne de implementare a standardelor aferente
sistemului de control managerial intern (OMFP nr. 946/ 2005);
• Fişe de implementare a celor 25 de standarde de control managerial
intern;
• Proceduri de sistem iniţiate de UPP.
c) Documente în domeniul politicilor publice:
•
Documente de politici publice atât în forma iniţială, spre
consultarea factorilor interesaţi, cât şi în forma finală aprobată de
către Guvern/ Parlament;
•
Rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile
iniţiate şi implementate de către MDRL;
•
Raportul anual de evaluare cu privire la activitatea de politici
publice desfăşurată la nivelul ministerului;
Ordinul MDLPL nr. 1240/25.09.2008 privind constituirea şi
•
organizarea grupului de lucru pentru elaborarea documentelor de
politici publice.
d) Alte lucrări de sinteză:
• Rapoarte, sinteze, analize din domeniile de activitate ale
ministerului;
• Ghiduri realizate de UPP pentru eficientizarea activităţilor
ministerului.
e) Documente privind funcţionarea UPP:
• Declaraţii de avere şi declaraţiile de interese ale angajaţilor UPP;
• Planuri interne de lucru anuale ale UPP pe cele 4 direcţii de
activitate (PSI, politici publice, SCMI şi diverse);
• Rapoarte anuale de activitate ale UPP;
• Proceduri operaţionale ale UPP;
• Registrul riscurilor la nivelul UPP;
• Note şi adrese interne către direcţiile MDRL care asigură fluxul
informaţional, precum şi răspunsurile date notelor, adreselor,
memorandumurilor interioare primite de la alte compartimente din
minister (cu excepţia celor declarate secrete);
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Adrese către instituţiile cu care UPP colaborează, precum şi
răspunsurile date adreselor primite de la instituţiile cu care UPP
colaborează.

Unitatea de Management a Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul
producerii calamiţăţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă
a) Documente legislative referitoare la program:
- Legea nr.389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de
Împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare privind finanţarea "Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul
producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă" şi a
Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de
agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea
"Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale
şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă", semnate la Bucureşti la 26 mai 2004”,
cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârea de Guvern nr. 523 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea
"Programului pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale,
componenta B: Reducerea riscului seismic" şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivele de investiţii prevăzute în etapa I de implementare
a programului.
b)
-

Documente de achiziţii:
Invitaţia de participare,
Lista Scurtă,
Documentaţia de licitaţie,
Clarificări la documentaţia de licitaţie,
Raportul de Evaluare,
Comunicări ofertanţi,
Contracte/Acte Adiţionale.

c) Documente de monitorizare-evaluare:
- Rapoartele Trimestriale privind implementarea Proiectului (în limba engleză),
- Procesele Verbale de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi Procesele Verbale
Finale.
GESTIUNEA ŞI PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE

1. Lista cuprinzând documentele de interes public (comunicate din
oficiu sau la cerere)
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- Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale;
- Legea nr.188/1999, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, privind Statutul funcţionarilor publici;
- Legea nr.544/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate în
România;
- Hotărârea Guvernului nr.353/2002 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord în România;
- Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
- Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor
secrete de serviciu;
- Hotărârea Guvernului nr.1349/12.02.2004 privind colectarea,
transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a
corespondenţei clasificate;
- Hotărârea Guvernului nr.361/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;
- Ordine ale Directorului General al Oficiului Registrului Naţional
al Informaţiilor Secrete de Stat de reglementare a activităţii privind
protecţia informaţiilor naţionale şi UE clasificate.
2) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau
gestionate, potrivit legii (care sunt publice)
- Norme interne pentru aplicarea dispoziţiilor legale privind
protecţia informaţiilor naţionale şi UE clasificate.

DIRECŢIA GENERALĂ COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ
DIRECŢIA COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ PHARE
1) Lista documentelor de interes public:
a)
b)
c)
d)

Documente commune de program
Pachete de Aplicaţie
Regulamente comunitare
Legislaţie internă

a)
− Fişele programelor (Programele de Cooperare Transfrontalieră
România-Ungaria 2004-2006 şi România-Bulgaria 2004-2006
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−
−
−
−
−
−

precum şi Programele de Vecinătate România-Serbia, RomâniaUcraina, România-Moldova 2004-2006);
Pachetele de aplicaţie aferente fiecărui program;
Liste de proiecte aprobate pe fiecare graniţă care se pot publica
ulterior semnării contractelor;
Manualul de Identitate Vizuală;
Memorandum/Acorduri de Finanţare;
Materiale prezentate în cadrul conferinţelor şi ale altor evenimente de
promovare;
Date de contact ale Agenţiilor de Implementare/ Birourilor Regionale
pentru Cooperare Transfrontalieră/ Secretariatelor Tehnice Comune/
Antenele Secretariatelor Tehnice Comune şi ale reprezentanţilor
legali din statele partenere participante în cadrul programelor.

b)
− Ghidul Solicitantului însoţit de anexe, publicat la data lansării
licitaţiei deschise de proiecte.
c)
− Regulamentul Comisiei (EC) NR. 2760/1998 privind implementarea
unui program de cooperare transfrontalieră în cadrul programelor
Phare, cu amendamentele ulterioare;
− Regulamentul Comisiei ( EC, Euratom) nr.2342/2002 de stabilire a
regulilor detaliate pentru implementarea Regulamentului Consiliului
(EC, Euratom) nr.1605/2002- Regulamentul financiar aplicabil
Bugetului General al Comunităţilor Europene;
− Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002-Regulamentul
Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu
amendamentele ulterioare.
d)
− Hotărârea Guvernului nr. 361/18.04.2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
− Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională, cu modificările şi
completările ulterioare;
− Hotărârea Guvernului nr.497/2004 privind stabilirea cadrului
instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea
instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;
− Ordonanţa Guvernului nr.120/1998 pentru ratificarea de către România
a Convenţiei-cadru privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor
sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980, cu
modificările şi completările ulterioare;
− Ordonanţa de Urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
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contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare;
− Ordin nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările
ulterioare;
− Ordonanţa de Urgenţă nr. 30 /2006 privind funcţia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procedului de atribuire a contractelor de
achiziţie publică.

2) Lista categoriilor de documente produse şi/sau gestionate:
-Acte normative care reglementează gestionarea Programelor de Cooperare
Transfrontalieră;
-Documente de programare;
-Documente de implementare;
-Documente financiare;
-Rapoarte;
-Proiecte de acte normative în domeniu;
-Alte documente.

DIRECŢIA COOPERARE TERITORIALĂ INTERNAŢIONALĂ
1) Lista documentelor de interes public:
a)
b)
c)
d)
a)
-

Documente comune de program
Ghiduri
Regulamente comunitare
Legislaţie internă

Fişa programului
Programul Operaţional / Programul Operaţional Comun
Manualul de implementare al programului
Planul de comunicare
Strategia de asistenţă tehnică
Pachetele de licitaţii
Concluziile şedinţelor Comitetului de Monitorizare / Comitetului Comun de
Monitorizare (cu excepţia listelor de proiecte aprobate care se pot publica
numai ulterior semnării contractelor)
Rapoartele anuale ale Autorităţii de Management / Autorităţii Comune de
Management
Manualul de identitate vizuală (MIV)
Sintezele rapoartelor anuale privind implementarea programului
Calendarul de implementare
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-

Decizia de aprobare a programului
Memorandumul de Înţelegere
Date despre proiectele în desfăşurare şi cele finalizate în cadrul programului /
date despre partenerii proiectului
Materiale prezentate în cadrul conferinţelor şi ale altor evenimente de
promovare
Date de contact ale Autorităţii de Management / Autorităţii Comune de Management,
Secretariatului Tehnic Comun, Punctelor Naţionale de Contact, cât şi ale
reprezentanţilor legali din statele partenere participante în cadrul programului.

-

b)
Ghidul solicitantului
Ghidul de comunicare

-

c)
- Regulamentul (CE) nr.1638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului
privind instituirea Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat
(ENPI)
- Regulamentul (CE) nr.951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a
normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în
cadrul Regulamentului (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui
Instrument European de Vecinătate şi de Parteneriat
- Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1085/2006 din 17 iulie 2006 de instituire a
unui Instrument de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)
- Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a
unui Instrument de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)
- Regulamentul (CE) nr. 1080 / 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783 / 1999
- Regulamentul (CE) nr. 1083 / 2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire
a prevederilor general privind Fondul European de Dezvoltare Regională,
Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1260 / 1999
- Regulamentul 1828 / 2006 care stabileşte regulile de implementare a RC
1083 / 2006 şi RC 1080 / 2006
d)
-

H.G. 361/27 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
HOTĂRÂRE Nr. 361 din 18 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
ORDONANŢĂ Nr. 46 din 28 august 2007 privind modul de alocare a
fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul
instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul
"Cooperare teritorială europeană"

2) Lista categoriilor de documente produse şi / sau gestionate:

-

Actele normative care reglementează gestionarea Programelor Operaţionale /
Programelor Operaţionale Comune
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-

Documente de programare
Documente de implementare

-

Documente financiare
Rapoarte
Proiecte de acte normative în domeniu
Alte documente

DIRECŢIA GENERALĂ AUTORITATEA
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

DE MANAGEMENT –

DIRECŢIA STRATEGIE ŞI COORDONARE PROGRAM
1. Programul Operaţional Regional 2007-2013
2. Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional
Regional 2007-2013
3. Componenţa Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional
Regional
4. Hotărâri ale Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional
Regional
5. Minutele şedinţelor Comitetului de Monitorizare al Programului
Operaţional Regional
6. Raportul de evaluare strategică de mediu a Programului Operaţional
Regional
7. Declaraţia privind evaluarea strategică de mediu a Programului
Operaţional Regional
8. Raportul de evaluare ex-ante a Programului Operaţional Regional
DIRECŢIA GESTIONARE PROGRAM
1. Documente communicate din oficiu:
-

Programul Operational Regional 2007-2013
Documentul Cadru de Implementare a POR 2007-2013
Ghidul solicitantului
Rezultatele rapoartelor de evaluare a POR 2007-2013
Strategia de Asistenta Tehnica a POR 2007-2013
Planul de comunicare al POR 2007-2013
Manualul de identitate vizuala pentru POR 2007-2013
Lista proiectelor aprobate care va contine denumirea proiectului, valoarea
totala a finantarii, numele beneficiarului, regiunea de dezvoltare, perioada de
implementare a proiectului
Rapoartele anuale de implementare a POR 2007-2013
Continutul cererii de finantare, criteriile de selectie si procedurile care trebuie
urmate
Agenda, minutele si hotararile Comitetului de Monitorizare POR 2007-2013
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-

Regulamentele CE, cadrul institutional de implementare a POR 2007-2013
Date de contact ale structurilor relevante pentru implementarea POR 20072013
Acordul Cadru privind implementarea POR 2007 – 2013 in Romania
Materiale de promovare si informare editate de AMPOR

1. Documente de interes public communicate la cerere:
-

informatii privind proiectele contractate, aflate in implementare, in limita
prevederilor legale.
Acordul Cadru privind implementarea POR 2007-2013 în România, semnat
între AMPOR şi OI-uri

BIROUL MONITORIZARE ŞI EVALUARE PROGRAME
1) Lista documentelor de interes public cu care lucrează biroul:
e) Documente referitoare la programele Phare
f) Legislaţie internă
a)
− Memorandum/Acorduri de Finanţare pentru programele Phare şi
Addendum la acestea;
− Deciziile
Comisiei
Europene
de
extindere
a
Memorandum/Acordurilor de Finanţare pentru programele Phare.
b)
− Hotărârea Guvernului nr. 361/18.04.2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;
− Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională, cu modificările şi
completările ulterioare;
− Hotărârea nr. 1011 / 1999 pentru aprobarea Memorandumului de
înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind
înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.631 din 24
decembrie 1999;
− Hotărârea Guvernului nr.497/2004 privind stabilirea cadrului
instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea
instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare.
2) Lista categoriilor de documente produse şi/sau gestionate:
- Documente de programare Phare Coeziune Economică şi Socială (CES);
- Materiale de sinteză sau de prezentare ale programelor Phare CES;
- Date de contact ale Agenţiilor şi Autorităţilor de Implementare ale programelor;
- Proceduri de lucru în sistem EDIS.
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SERVICIUL VERIFICARE
GESTIONARE NEREGULI

CONFORMITATE

PROGRAME

ŞI

Documente de interes public privind funcţionarea serviciului:
-

fişele postului personalului din cadrul serviciului
condica de predare – primire corespondenţă
registrul intern de evidenţa corespondenţei
rapoartele săptămânale de activitate
manuale de proceduri specifice activităţii serviciului
condica de prezenţă
materiale pentru participarea la evenimente interne şi externe
documente pentru deplasări interne şi externe
documente evidenţa concediilor
evidenţe privind realizarea programului de lucru (pontaje, ore
suplimentare, etc)

Documente de corespondenţă internă şi externă
1. Note interne şi memorandumuri interioare pentru comunicările cu
direcţiile de specialitate din cadrul MDRL
2. Memorandumuri interne pentru asigurarea materialelor necesrae
funcţionării direcţiei
3. Adrese către instituţii de la nivel central şi local privind domeniile de
activitate ale serviciului

DIRECŢIA IMPLEMENTARE PROGRAME PHARE CES
- Documente communicate din oficiu:
• Lista proiectelor aprobate care va conţine denumirea
proiectului, valoarea finanţării, denumirea beneficiarului,
locaţia proiectului, regiunea de dezvoltare, durata de
implementare a proiectului.
- Documente communicate la cerere:
• Informaţii privind proiectele contractate, aflate în
implementare, în limita prevederilor legale.
DIRECŢIA GENERALĂ AUTORIZARE ŞI PLĂŢI PROGRAME
- Situaţiile implementării financiare ale proiecetlor din cadrul Programelor
PHARE CES şi PHARE CBC, Programului Operaţional Regional, precum şi ale
Prgramelor de Cooperare Transfrontalieră şi Teritorială în limita prevederilor
legale (pe pagina web a ministerului)
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-

Acte normative emise de MDRL la iniţiativa DGAPP
Materiale de informare pentru beneficiari elaborate de DGAPP
DIRECŢIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE

SERVICIUL IMPLEMENTARE POLITICI PUBLICE, EVALUARI,
SINTEZE
1. Propuneri de politici publice;
2. Evaluări de cheltuieli bugetare şi analize de impact pentru politici publice;
3. Raport de monitorizare prezentând stadiul îndeplinirii cerinţei legale pentru
politici publice ;
4. Raport de evaluare a indicatorilor de performanţă pentru politici publice;
5. Propuneri de strategii în domeniul locuinţelor;
6. Propuneri de programe pe termen mediu;
7. Propuneri de plan pe termen scurt;
8. Proiect de acte legislativ-normative în domeniul locuinţelor (proiecte de legi,
ordonanţe, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri ale Guvernului, ordine ale
ministrului cu caracter normativ), şi instrumentele de prezentare şi motivare a
actelor legislativ-normative (expuneri de motive, note de fundamentare,
referate de aprobare);
9. Note comparative privind modificările şi completările efectuate în legislaţia în
vigoare prin propunerile de acte legislativ-normative elaborate;
10. Note de prezentare a actelor legislativ-normative elaborate;
11. Observaţii şi propuneri la proiecte de acte legislativ-normative iniţiate de alte
direcţii din MDLPL sau de alte ministere şi instituţii;
12. Punct de vedere asupra unor iniţiative legislative primite de la cele două
camere ale Parlamentului;
13. Puncte de vedere privind interpelări şi întrebări formulate de parlamentari şi
de instituţii mass-media;
14. Propuneri privind programul legislativ al MDLPL în domeniul locuinţelor;
15. Rapoarte lunare de monitorizare a procesului legislativ la nivelul Guvernului
şi Parlamentului în ceea ce priveşte analiza şi adoptarea actelor legislativnormative din domeniul locuinţelor;
16. Note şi informări solicitate de Comisiile de specialitate din cele două Camere
ale Parlamentului cu privire la acte legislativ-normative din domeniul
locuinţelor, aflate în procesul legislativ parlamentar;
17. Note informative şi puncte de vedere solicitate de Guvern şi Instituţia
Prezidenţială pentru probleme privind reglementarea domeniului locuinţelor;
18. Note informative cu privire la probleme, tematici şi programe care privesc
domeniul locuinţelor, solicitate de conducerea ministerului sau care se supun
deciziei acesteia;
19. Îndrumări metodologice de aplicare a legislaţiei din domeniul locuinţelor
cerute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de la
persoane fizice sau juridice;
20. Avize şi/sau îndrumări metodologice pentru adoptarea de Criterii pentru
stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în
repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii;
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21. Puncte de vedere asupra unor rapoarte parţiale şi finale ale comisiilor de
specialitate şi ale colectivelor speciale, înfiinţate pentru elaborarea unor acte
legislativ-normative, la care sunt membri specialişti din cadrul serviciului
şi/sau care privesc domeniul locuinţelor;
22. Raport de monitorizare a activităţii săptămânale;
23. Acte de corespondenţa cu celelalte direcţii din minister şi cu autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale în probleme care vizează
reglementarea domeniului locuinţelor;
24. Răspunsuri la petiţii care vizează reglementări în domeniul locuinţelor şi
modul de punere în aplicare a acestora.
Serviciul infrastructură rurală
1. Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/ sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, conform HG nr.
577/1997, cu modificările şi completările ulterioare
Subprogramul Alimentări cu apă la sate
• Circulară către toate consiliile judeţene prin care se solicită fundamentarea
programului anual de finanţare a sistemelor de alimentări cu apă;
• Programul anual de finanţare a sistemelor de alimentări cu apă, pe judeţe,
aprobat de minister;
• Liste de finanţare a sistemelor de alimentări cu apă pe judeţe şi obiective,
elaborate în baza programului anual aprobat;
• Notele de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare lunare,
elaborate pe baza solicitărilor scrise transmise de către consiliilor judeţene ;
• Propuneri de redistribuire fonduri între obiectivele incluse la finanţare în
program ce se elaborează periodic ca urmare a monitorizării programului ;
• Propuneri pentru rectificările bugetare
• Raportări către conducerea ministerului referitoare la stadiile fizice şi la
fondurile alocate şi decontate de la bugetul de stat;
• Centralizatoare cu procesele verabale de recepţie la terminarea lucrărilor;
• Materiale pentru vizitele organizate în judeţe;
• Răspunsuri la interpelăriile adresate de senatori şi deputaţi care cuprind referiri
la program;
• Corespondenţă purtată cu consiliile judeţene şi locale.
• Răspunsuri la petiţii adresate ministerului de către autorităţile publice locale,
persoane fizice şi/sau juridice.
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/ sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate
•

Circulară către toate consiliile judeţene prin care se solicită fundamentarea
programului anual;
• Programul anual de finanţare a lucrărilor de pietruire, reabilitare, modernizare
şi/ sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate, pe judeţe, aprobat de
minister;
• Liste de finanţare a lucrărilor cuprinse în program, pe judeţe şi obiective,
elaborate în baza programului anual aprobat;
• Notele de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare lunare,
elaborate pe baza solicitărilor scrise transmise de către consiliilor judeţene ;
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•

Propuneri de redistribuire fonduri între obiectivele incluse la finanţare în
program ce se elaborează periodic ca urmare a monitorizării programului ;
Liste de finanţare a lucrărilor de drumuri pe judeţe şi obiective, modificate ca
urmare a redistribuirii de fonduri între obiective.
Proiecte de acte normative pentru modificarea legislaţiei din domeniul de
activitate al Programului ;
Raportări către conducederea ministerului referitoare la stadiile fizice şi la
fondurile alocate şi decontate de la bugetul de stat;
Corespondenţă purtată cu consiliile judeţene şi locale referitoare la problemele
ce apar în derularea Programului;
Corespondenţă privind puncte de vedere aferente documentelor de clasare a
drumurilor de interes local;
Materiale pentru vizitele organizate în judeţe privind stadiul la zi a derulării
Programului în judetele respective;
Răspunsuri la interpelăriile adresate de senatori şi deputaţi care cuprind referiri
la program;
Răspunsuri la petiţii adresate ministerului de către autorităţile publice locale,
persoane fizice şi/sau juridice.

•
•
•
•
•
•
•
•

-Activitatea de derulare a Creditului Extern conf. HG 1683/2006 de finanţare parţială
a programului. privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/ sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor
•

Notele de fundamentare privind plăţile lunare din credit însoţite de
Anexe cu valorile pe judeţe pentru lucrărilor executate în teritoriu
•
Nota de fundamentare privind rambursarea creditului
•
Documente bancare tipizate privind operaţiuni bancare: plăţi, schimb
valutar, transfer de sume;
•
Propuneri de rectificări bugetare
•
Corespondenţă purtată cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia
Economică şi Financiară şi Consiliile Judeţene pentru lămurirea unor aspecte
legislative legate de derularea creditului
Raportări către Ministerul Economiei şi Finanţelor – conform
•
Acordului de Facilitare Credit şi Acordului de Împrumut Subsidiar
Raportări saptamanale, lunare şi trimestriale către Direcţia Economică
•
şi Financiara sau către conducerea ministerului referitoare la fondurile alocate şi
decontarea acestora
2. Programul Guvernamental privind alimentarea cu apă la sate şi locuinţe
sociale aprobat prin H.G. 687/1997 cu modificările ulterioare
•

Note de fundamentare privind plăţile lunare din credite externe însoţite
de Anexe cu valorile pe obiective pentru lucrărilor executate de antreprenori
•
Note de fundamentare privind rambursarea creditului cu Anexele de
plată;
● Documente bancare pe formulare tipizate privind plăţile, schimb valutar,
transfer de sume
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● Corespondenţă purtată cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia
Economică şi Financiară şi Antreprenorii pentru lămurirea unor aspecte legislative
legate de derularea creditului
● Raportări către Ministerul Economiei şi Finanţelor – conform Acordului de
Facilitare Credit şi Acordului de Împrumut Subsidiar
Compartimentul construcţii social culturale
1. PROGRAMUL CONSTRUCŢII SĂLI DE SPORT
● Ordinul de aprobare a Listei sinteză privind obiectivele de investiţii ce pot fi
finanţate;
• Anexa 1- lista obiectivelor de investiţii care se finanţează de la bugetul de stat,
credite externe şi alte surse de finanţare legal constituite;
• Note de fundamentare pentru deschiderile de finanţare de la bugetul de stat şi
LOTO ;
• Propuneri pentru rectificările bugetare
• Ordine pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectele
pilot din Program
• Proiecte de HG de aprobare a indicatorilor tehnico-economici care au obţinut
avizul Consiliului Interministerial
pe fiecare
• Ordine pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
amplasament
• Raportări către conducerea ministerului referitoare la stadiile fizice şi la
fondurile alocate şi decontate de la bugetul de stat;
• Materiale de prezentare a stadiului obiectivelor din Program pentru vizitele
organizate în judeţe ;
• Răspunsuri la interpelăriile adresate de senatori şi deputaţi care cuprind referiri
la program;
• Corespondenţă purtată cu consiliile judeţene şi locale.
• Răspunsuri la petiţii adresate ministerului de către autorităţile publice locale,
persoane fizice şi/sau juridice.
2. PROGRAMUL CONSOLIDARE ŞI REABILITARE SĂLI DE SPORT
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordinul de aprobare a Listei sinteză privind obiectivele de investiţii ce pot fi
finanţate;
Anexa 1- lista obiectivelor de investiţii care se finanţează de la bugetul de stat,
credite externe şi alte surse de finanţare legal constituite;
Note de fundamentare pentru deschiderile de finanţare de la bugetul de stat ;
Propuneri pentru rectificările bugetare
Ordine pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de
investiţii aprobate în CTE- MDLPL
Ordine pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pe fiecare
amplasament
Raportări către conduceerea ministerului referitoare la stadiile fizice şi la
fondurile alocate şi decontate de la bugetul de stat;
Materiale de prezentare a stadiului obiectivelor din Program pentru vizitele
organizate în judeţe ;
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•

Răspunsuri la interpelăriile adresate de senatori şi deputaţi care cuprind referiri
la program;
Corespondenţă purtată cu consiliile judeţene şi locale.
Răspunsuri la petiţii adresate ministerului de către autorităţile publice locale,
persoane fizice şi/sau juridice.

•
•

Serviciul Secretariate tehnice
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural –
Conf. Og Nr.7/2006
Secretariatul tehnic al comisiei pentru determinarea oportunităţii proiectelor din
cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural întocmeste
următoarele documente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiect de Norme metodologice la OG 7/2006
Proiect de Regulament de funcţionare a Comisiei privind determinarea
oportunităţii proiectelor
Ghid de eligibilitate a proiectelor
Centralizator cereri de finantare primite
Raport de verificare a proiectelor
Centralizator proiecte verificate
Rapoartele de verificare a proiectelor
Notificari catre beneficiari- solicitare raportări trimestriale
Formular pentru raportare realizări
Model deviz general recalculat în urma licitaţiilor
Centralizator realizări trimestriale, detaliat pe unităţi administrativ teritoriale –
Materiale pentru vizitele organizate în judeţe privind stadiul la zi a derulării
Programului în judetele respective;
Sinteză realizări trimestriale, anuale sau la datele solicitate de Comisie privind
determinarea oportunităţii proiectelor - situaţia fondurilor alocate si a sumelor
decontate

Secretariatul Consiliului Tehnico-Economic al ministerului
•
•
•
•
•
•

Convocatorul sedinţei de avizare pentru membrii şi invitaţii de pe lista
aprobată şi lista lucrărilor ce se vor prezenta în şedinţă
Lista participanţilor la şedinţa CTE
Concluziile şedinţei de avizare semnate de participanţii la şedinţă şi Procesul
verbal al discuţiilor din sedinţa de avizare
Avizul CTE – pentru documentele de avizare promovateşi documentele de
avizare pentru documentaţiile promovate.
Registru avize CTE
Corespondenţă cu direcţiile de specialitate implicate
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Secretariatul consiliului Interministerial de avizare lucrări publice de interes
naţional şi locuinţe.
•
•
•
•
•
•
•

Ordinea de zi a şedinţei
Proces verbal pentru fiecare obiectiv de investiţii prezentat
Raportul sintetic de analiză pentru fiecare obiectiv prezentat în şedinţa
Consiliului Interministerial
Avizul Consiliului Interministerial pentru fiecare obiectiv şi Anexa cu
indicatorii tehnico-economici pentru fiecare obiectiv
Registrul cu avizele Consiliului Interministerial
Evidenţa proceselor verbale ale şedinţelor de avizare.
Corespondenţa cu ordonatorii principali de credite

Compartimentul raportări şi legislativ
•

Raportările privind activităţile desfăşurate în cadrul direcţiei, saptămânale,
lunare, trimestriale si anuale sau la cererea conducerii ministerului
• Documente privind salariaţii direcţiei: fise de post, rapoarte de evluare, si alte
situatii cerute de direcţia Resurse Umane
• ROF-ul DGLP
• Foaia colectivă de prezenţă şi documentele specifice privind “Situaţia orelor
suplimentare pe zile şi salariat”
• Indrumări metodologice de aplicare a legislatiei folosite in activităţile de
derulare a programelor din cadrul direcţiei
Observaţii şi punct de vedere la proiectele de acte legislativ-normative iniţiate de
alte direcţii din MDLPL sau de la alte ministere şi instituţii
DIRECŢIA GENERALĂ CONSTRUCŢII LOCUINŢE ŞI REABILITARE
TERMICĂ
1. Programul de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale conform Legii
nr. 114/1996 – finanţat de la BUGETUL DE STAT
• Circulară către toate consiliile judeţene prin care se solicită fundamentarea
programului anual;
• Programul anual de finanţare a locuinţelor sociale, pe judeţe, aprobat de
minister;
• Liste de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale pe judeţe şi obiective,
elaborate în baza programului anual aprobat;
• Notele de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare lunare,
elaborate pe baza solicitărilor scrise transmise de către consiliilor judeţene ;
• Propuneri de redistribuire fonduri între obiectivele incluse la finanţare în
program ce se elaborează periodic ca urmare a monitorizării programului ;
• Liste de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale pe judeţe şi obiective,
modificate ca urmare a redistribuirii de fonduri între obiective.
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•
•
•
•
•
•
•

Raportări către Direcţia Economică şi Financiară sau către conducederea
ministerului referitoare la stadiile fizice şi la fondurile alocate şi decontate de
la bugetul de stat;
Centralizatoare cu procesele verabale de recepţie la terminarea lucrărilor;
Centralizatoare cu preţurile/apartamente;
Mareiale pentru vizitele organizate în judeţe;
Răspunsuri la interpelăriile adresate de senatori şi deputaţi care cuprind referiri
la program;
Corespondenţă purtată cu consiliile judeţene şi locale.
Răspunsuri la petiţii adresate ministerului de către autorităţile publice locale,
persoane fizice şi/sau juridice.

2. Programul de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale conform Legii
nr. 114/1996 – finanţat din FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE
• Circulară către toate consiliile judeţene prin care se solicită fundamentarea
programului anual;
• Programul anual de finanţare a locuinţelor sociale, pe judeţe, aprobat de
minister;
• Liste de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale pe judeţe şi obiective,
elaborate în baza programului anual aprobat;
• Notele de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare lunare,
elaborate pe baza solicitărilor scrise transmise de către consiliilor judeţene ;
• Propuneri de redistribuire fonduri între obiectivele incluse la finanţare în
program ce se elaborează periodic ca urmare a monitorizării programului ;
• Liste de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale pe judeţe şi obiective,
modificate ca urmare a redistribuirii de fonduri între obiective. ;
• Centralizatoare cu procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor ;
• Centralizatoare cu preţurile/apartamente ;
• Raportări către Direcţia Economică şi Financiară sau către conducederea
ministerului referitoare la stadiile fizice şi la fondurile alocate şi decontate de
la bugetul de stat;
• Materiale pentru vizitele organizate în judeţe;
• Răspunsuri la interpelăriile adresate de senatori şi deputaţi care cuprind referiri
la program;
• Corespondenţă purtată cu consiliile judeţene şi locale.
• Răspunsuri la petiţii adresate ministerului de către autorităţile publice locale,
persoane fizice şi/sau juridice.
3. Programul de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale pentru
chiriaşii evacuaţi din locuinţele care se retocedează foştilor proprietari conform
O.U.G. nr. 74/2007
Programul se va derula începând cu anul 2008 în baza prevederilor O.U.G. nr.
74/2007 şi în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru anul viitor,
conform legii bugetului de stat.
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4. Programul construcţiilor de locuinţe conform O.G. nr. 19/1994
•

Circulară către consiliile judeţene prin care se solicită inventarierea blocurilor
de locuinţe aflate în diferite faze de execuţie rămase neterminate dinainte de
anul 1990 pentru fundamentarea programului anual;
Programul anual elaborat în baza centralizării inventarelor care se aprobă de
către conducerea ministerului;
Liste de finanţare pe judeţe, localităţi şi obiective de investiţii elaborate ca
urmare a aprobării programului anual;
Note de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare lunare întocmite
pe baza solicitărilor scrise transmise de către consiliile judeţene;
Propuneri de redistribuire fonduri între obiectivele incluse la finanţare în
program elaborate periodic ca urmare a monitorizării programului ;
Liste de finanţare modificate ca urmare a redistribuirii de fonduri între
obiective ;
Centralizatoare cu procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor ;
Raportări către Direcţia Economică şi Financiară sau către conducederea
ministerului referitoare la stadiile fizice şi la fondurile alocate şi decontate de
la bugetul de stat;
Materiale pentru vizitele organizate în judeţe;
Răspunsuri la interpelăriile adresate de senatori şi deputaţi care cuprind referiri
la program;
Corespondenţă purtată cu consiliile judeţene şi locale.
Răspunsuri la petiţii adresate ministerului de către autorităţile publice locale,
persoane fizice şi/sau juridice.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. Programul construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, derulat
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Programului anual, pentru investiţiile în continuare şi investiţii noi;
Anexa 1aferentă programului anual;
Note de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare în vederea
virării lunare a sumelor;
Referate de aprobare pentru Ordine ministru prin care se avizează
indicatori tehnico – economici ai studiilor de fezabilitate aprobate în C.T.E.M.D.L.P.L.;
Note de Fundamentare pentru proiecte de H.G. prin care se avizează
indicatori tehnico – economici ai studiilor de fezabilitate avizate în
Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional si
Locuinţe;
Note de fundamentare privind proiecte de H.G. pentru şedinţele de
Guvern;
Raportări săptămânale/trimestriale fonduri bugetare şi credite externe
pentru Direcţia Economică şi Financiară sau conducerea ministerului;
Documente pentru vizite în judeţe;
Răspunsuri la interpelări adresate conducerii ministerului ce se referă la
locuinţe pentru tineri;
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•

Răspunsuri la corespondenţa primită referitoare la program.

6. Programul privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv conform
O.U.G 99/2006
•
•
•
•
•
•

Document solicitare fundamentare buget;
Note de fundamentare către Direcţia Economică şi Financiară pentru
deschiderile de credite bugetare în vederea decontării primei de stat;
Adresă către Direcţia Economică şi Financiară ca urmare a returnărilor de
primă de stat pentru contractele reziliate de către beneficiari;
Raportări săptămânale/trimestriale fonduri bugetare pentru Direcţia
Economică şi Financiară sau conducerea ministerului ;
Note informative căte conducerea ministerului ;
Răspunsuri la petiţii prin care se solicită clarificări referitoare la program.

7. Programul naţional de sprijinire a construririi de locuinţe proprietate
personală conform O.U.G. nr. 51/2006
•

Circulară transmisă către toate consiliile judeţene prin care se solicită
fundamentarea programului anual;
• Note de fundamentare către Direcţia Economică şi Financiară pentru
deschiderile de credite bugetare în vederea decontării subvenţiei;
•
Raportări săptămânale/trimestriale fonduri bugetare şi credite externe
pentru Direcţia Economică şi Financiară sau conducerea ministerului ;
•
Note informative căte conducerea ministerului ;
•
Răspunsuri la petiţii prin care se solicită clarificări referitoare la program.
8. Programul de reabilitare blocuri de locuinţe situate în zone defavorizate
•
•
•

Programul anual, pe baza datelor centralizate de “Compania Naţională de
Investiţii”- S.A.;
Proiectul de hotărâre a Guvernului prin care se aprobă programul anual;
Note de fundamentare pentru deschideri de credite bugetare lunare elaborate
pe baza datelor transmise în scris de CNI.

Serviciul reabilitare termică
-

Ordin pentru aprobarea Programului Naţional multianual privind creşterea
performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul 2009
Anexa – Centralizatorul fondurilor alocate pe unităţi administrativ-teritoriale,
cu finanţare în anul 2009
Anexa – Lista imobilelor cuprinse în Programul Naţional multianual privind
creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul
2009
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DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE TERITORIALĂ
1. Documente privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional – PATN:
- Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Naţional – Secţiunea I – Reţele de transport
- Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Naţional – Secţiunea a II-a – Apa cu modificările şi
completările ulterioare
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea a III-a – Zone protejate
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi cu
modificările si completările ulterioare
- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural
- Legea nr. 190/2009 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Naţional – Secţiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice
Proiectele de Legi privind Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional –PATN, care
urmează a fi elaborate şi care sunt postate şi pe site-ul MDRL pentru consultare.
Documentaţii de Amenajare a Teritoriului
- Planuri de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional – PATZR
- Planuri de Amenajare a Teritoriului Judeţean – PATJ
- Planuri de Amenajare a Teritoriului Zonal – PATZ
existente sau în curs de elaborare
Programul MDRL de finanţare a elaborării documentaţiilor privind:
- „Identificarea şi delimitarea hazardurilor naturale (cutremure, alunecări
de teren şi inundaţii). Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean.
Regiunile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Documentări şi studii specifice domeniului amenajării teritoriului.
Răspunsuri la interpelările adresate de senatori şi deputaţi care cuprind referiri la
domeniul amenajării teritoriului.
Răspunsuri la petiţii adresate ministerului de către autorităţile publice locale, persoane
fizice şi/sau juridice. privind domeniul amenajării teritoriului.
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi
completările ulterioare.
Avize acordate pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului
Gestionarea acordării de fonduri de la bugetul de stat derulat prin MDRL pentru:
-

Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor in baza H.G.
nr. 525/1996;
Cofinanţarea hărţilor de risc pentru cutremure şi alunecări de teren, în
conformitate cu HG nr. 932/2007;
Elaborarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi
urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista
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-

patrimoniului mondial, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 738/2008
şi Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000;
Realizarea Sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar
şi băncilor de date urbane, în conformitate cu prevederile Legii nr.
7/1996, republicată şi a H.G. nr. 521/1997, cu modificările şi completările
ulterioare.

Producerea de:
Avize de urbanism pentru documentaţiile emise în baza Anexei 1 la Legea nr. 350/2001
pentru amenajarea teritoriului si urbanismul:
- Planurile Urbanistice Generale ale municipiilor
- Planurile Urbanistice Generale ale staţiunilor balneoclimaterice
- Planurile Urbanistice Zonale pentru zona centrală a municipiilor şi pentru
alte zone funcţionale de interes
- Planurile Urbanistice Zonale pentru Zone protejate ori asupra cărora s-a
instituit un tip de restricţie, precum si cele care depăşesc limita unei
unităţi administrativ-teritoriale
Certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor eliberate pentru
societăţile comerciale cu capital de stat aflate sub autoritatea MDRL, precum şi
certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, înscrise în
Registrul Unic al Terenurilor şi documentaţiile care au stat la baza eliberării acestora
de către alte ministere de resort, consilii judeţene şi Consiliul General al Municipiului
Bucureşti;
Avize şi acorduri.
2. Documente privind elaborarea Strategia de Dezvoltare Teritorială a României
Studii de fundamentare a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României;
Proiectul de Concept Strategic de Dezvoltare Teritorială a României;
Memorandumul privind aprobarea Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială a
României;
Proiectul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României;
Legea de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României.
3. Documente privind gestionarea şi implementarea în România a Programului
Operaţional de cooperare teritorială europeană ESPON 2013
Documentul de programare ESPON 2013 (programul operaţional);
Decizia Comisiei nr. 5313/7.11.2007 de adoptare a Programului Operaţional „ESPON
2013 – Reţeaua europeană de observare privind dezvoltarea şi coeziunea teritorială”
pentru asistenţă structurală comunitară din Fondul European de Dezvoltare Regională în
cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană în toate statele membre, cu
participarea Elveţiei, Islandei, Liechtenstein şi Norvegiei, CCI 2007 CB 163 PO 22;
Acordul între statele membre şi statele partenere şi Marele Ducat al Luxemburgului,
având rolul de Autoritate de Management şi Autoritate de Certificare, privind
implementarea „Programului Operaţional ESPON 2013”;
HG nr. 1.015/2008 privind organizarea în România a Punctului de contact ESPON
pentru sprijinirea implementării Programului ESPON 2013 – Reţeaua europeană de
observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale;
HG nr. 1.198/2008 pentru aprobarea Acordului dintre statele membre şi statele
partenere şi Marele Ducat al Luxemburgului, având rolul de Autoritate de management
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şi Autoritate de certificare, privind implementarea Programului Operaţional ESPON
2013, semnat la Bucureşti la 12 martie 2008;
H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a
instrumentelor structurale;
Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 207/2009 privind modificarea
Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 16/2007 privind
desemnarea reprezentantului României în cadrul Comitetului de Monitorizare a
Programului Operaţional ESPON 2013;
Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 393/4 iunie 2009 privind
desemnarea Punctului de Contact ESPON din România;
OG nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a
contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea
acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorialã europeanã", cu modificările şi
completările ulterioare;
Normele metodologice nr. 6/2009 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007
privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei publice
naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru
obiectivul "Cooperare teritorială europeană", aprobată prin Legea nr. 379/2007;
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5
iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1783/1999, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr.
1080/2006;
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a
dispoziţiilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social
European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999,
denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1083/2006;
Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 1828/2006 din 8 decembrie 2006 de stabilire a
regulilor pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de
stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională,
Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare
Regională, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1828/2006;
Manualul Programului ESPON 2013;
Pachetul de documente necesare pentru formularea şi transmiterea propunerii de
proiect;
Rapoartele anuale de implementare a Programului ESPON 2013;
Lista beneficiarilor de finanţare ESPON 2013;
Proceduri interne de gestionare a Programului ESPON 2013.
Anunţul preliminar privind lansarea apelurilor ESPON 2013;
Anunţul privind apelurile ESPON 2013;
Anunţuri privind oportunităţi de angajare/stagiu în cadrul structurilor de gestionare a
Programului ESPON 2013;
Fişa de prezentare a Programului ESPON 2013;
Lista întrebărilor frecvente;
Actele normative necesare implementării în România a Programului ESPON 2013;
Documente financiare;
Rapoarte;
Anunţuri;
Calendarul evenimentelor de comunicare;
Proceduri interne;
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Documente de prezentare a programului.
4. Alte documente:
Invitaţii, agende ale evenimentelor organizate de DGDT sau cu participare DGDT;
Materiale de prezentare;
Minute ale întâlnirilor.

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICA ÎN CONSTRUCŢII

Comunicat
Nr.
Activitate / Denumire document
crt.
la cerere
din oficiu
LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC (comunicate din oficiu sau la cerere)
I. LEGISLAŢIA TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII
1
Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu
Se publică pe pagina
de internet a MDRL
completările şi modificările ulterioare
2
Legea nr.50/1991 republicată privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare
3
Ordinul MTCT nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare
4
Ordonanţa Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,
republicată
5
Hotărârea Guvernului nr.622/2004 privind stabilirea
condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru
construcţii cu modificările şi completările ulterioare
6
Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformităţii
produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
7
Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea
normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor
de încercări precum şi a organismelor de certificare şi de
inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor
din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001
privind evaluarea conformităţii produselor
8
pentru
aprobarea
Ordin
MTCT
nr.1.558/2004
Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor
pentru construcţii şi anexa la ordin, cu modificările şi
completările ulterioare
9
Ordinul MTCT/MAI nr.2134/460/2004 privind aprobarea
Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea
conformităţii produselor pentru construcţii, cu modificările
ulterioare
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10
11
12
13

14

15

16
17
18

19
20

21

Ordinul MTCT nr.1889/2004 privind aprobarea unor
proceduri privind agrementul tehnic în construcţii
Legea nr.372/2005 privind performanţa energetică a
clădirilor
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
Ordinul MDRL-MFP-MAI nr.163/540/23/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe
Hotărârea Guvernului nr.203/2003 pentru aprobarea
Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice
şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în
construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat,
precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi
modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de
intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi
care prezintă pericol public, cu modificările şi
completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr.1016/2004 privind măsurile
pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în
domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi
al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale
între România şi statele membre ale Uniunii Europene,
precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi
completările ulterioare
Ordinul MTCT nr.620/2005 cu privire la implementarea şi
utilizarea eurocodurilor pentru construcţii
Hotărârea Guvernului nr.925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de
calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor
Ordinul MLPTL nr.777/2003 pentru aprobarea
Reglementării tehnice „Îndrumator pentru atestarea tehnicoprofesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”, cu
modificările şi completările ulterioare
Ordinul MLPTL nr.550/2003 pentru aprobarea
Reglementarii tehnice „Îndrumator pentru atestarea
auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente”
Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
Ordinul MDLPL nr.863/2008 pentru aprobarea
Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea
Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii
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Se publică pe pagina
de internet a MDRL

22

Ordinul MDRL nr.276/2009 pentru modificarea şi
completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin
Ordinul MDLPL nr.863/2008
II. ATESTAREA TEHNICO- PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR CU ACTIVITATE
IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR
Lista specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi ca
Se publică pe pagina
1
verificatori de proiecte, experţi tehnici, responsabili tehnici
de internet a MDRL
cu execuţia, auditori energetici pentru cladiri
III. REGLEMENTĂRI TEHNICE DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR
Lista reglementărilor tehnice din domeniul construcţiilor
Se publică pe pagina
1
de internet a MDRL
IV. PROGRAME/PROGRAME PILOT
Programul privind executarea şi, după caz, expertizarea
tehnică şi proiectarea unor lucrări de intervenţie în primă
1
urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol
public
Program de reducere a riscului seismic al clădirilor existente
Se publică pe pagina
2
multietajate, cu destinaţia de locuinţă, încadrate în clasa I de
de internet a MDRL
risc seismic, conform OG nr.20/1994
Programul-pilot de reabilitare termică a unor clădiri din
domeniul public, cu funcţiunea de asistenţă socială şi/sau
3
ocrotirea sănătăţii, aflate în administrarea autorităţilor
administraţiei publice locale
Programul-pilot privind realizarea experimentală „in situ”,
în perioada 2008-2010, a unor tronsoane de drumuri de
4
interes local clasate, prin utilizarea de materiale şi tehnologii
noi, agrementate tehnic
V. ACTIVITĂŢI ÎN EXERCITAREA FUNCŢIEI DE AUTORITATE ÎN DOMENIUL
PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII
1

Legislaţia prin care este reglementat domeniul

2

Lista organismelor notificate pentru atestarea conformităţii
produselor pentru construcţii

3

Lista agrementelor tehnice

4

Produse şi familiile de produse
a căror conformitate este atestată de organisme notificate
române
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Se publică pe pagina
de internet a MDRL
Se publică:
- pe pagina de
internet a MDRL;
- pe site-ul Comisiei
Europene
http://ec.europa.eu/en
terprise/newapproach
/nando
Se publică pe pagina
de internet
www.ctpc.ro a
Consiliului
Tehnic
Permanent
pentru
Construcţii,
din
subordinea MDRL

1
2
3
4
5

LISTA CATEGORIILOR DE DOCUMENTE PRODUSE SAU GESTIONATE
(care sunt publice)
Acte normative emise de MDRL la iniţiativa DGTC
Reglementări tehnice din domeniul construcţiilor, urbanism amenajarea teritoriului şi habitat
Ordine de aprobare a structurii şi componenţei organismelor de consultare / avizare /
examinare în domeniile gestionate de DGTC
Programe specifice activităţii DGTC
Bănci de date specifice activităţii DGTC

DOCUMENTE PRIVIND PRODUSELE PENTRU CONSTRUCŢII

1. actele normative specifice aplicabile produselor pentru construcţii care
fac obiectul legislaţiei comunitare armonizate (Directiva 89/106/CEE
privind produsele pentru construcţii)
• Procedura de evaluare în vederea desemnării organismelor de atestare a
conformităţii produselor pentru construcţii;
• Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformităţii
produselor pentru construcţii;
• Procedura de supraveghere a organismelor pentru atestarea conformităţii
produselor pentru construcţii;

2. actele normative specifice aplicabile produselor pentru construcţii care
nu fac obiectul legislaţiei comunitare armonizate (Directiva 89/106/CEE
privind produsele pentru construcţii)
• Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi
echipamente noi în construcţii, aprobat cu HG nr. 766/1997 (MOf nr.
352/1997), modificată şi completată cu HG nr. 675/2002 (MOf nr.
501/2002) şi HG nr. 1231/2008 (MOf nr.691/2008);
• Procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi
în construcţii şi Procedura privind avizarea agrementelor tehnice în
construcţii, aprobate cu Ordinul MTCT nr. 1889/2004 (MOf nr.
1167/2004);
• Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton,
beton armat şi beton precomprimat – Partea I: Producerea betonului,
indicativ NE 012/1-2007, aprobat cu Ordinul MDLPL nr. 577/2008 (MOf
nr. 374/2008);
• Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi
criterii de performanţă, indicativ ST 009-05, aprobată cu Ordinul MTCT
nr. 1944/2005 (MOF nr.1086/2005)
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DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ
- Bugetul de venituri şi cheltuieli
- Situaţiile financiare
DIRECŢIA GENERALĂ ACHIZIŢII PUBLICE ŞI LOGISTICĂ
-

Dosarul achiziţiei publice
Contractul

DIRECŢIA RESURSE UMANE
- Documente privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
pentru personalul contractual si functionari publici (anunturile de concurs,
rezultatele acestora);
- Declaratiile de avere ale functionarilor publici, inaltilor functionari publici, ale
demnitarilor şi ale personalului incadrat la cabinetele acestora;
- Declaratiile de interese ale functionarilor publici, inaltilor functionari publici, ale
demnitarilor si ale personalului incadrat la cabinetele acestora;
- Regulamentul de Organizare si Functionare a MDLPL
- Organigrama MDLPL

DIRECŢIA RELAŢII EXTERNE ŞI PROTOCOL
•
•
•
•
•

•

Planul de relaţii externe al MDRL
Strategia pe termen mediu cu privire la priorităţile ministerului
referitoare la promovarea raporturilor bilaterale sau multilaterale cu
state membre ale U.E. şi/sau state asociate/terţe, nemembre
Informări ale direcţiile de specialitate asupra evoluţiei relaţiilor cu
U.E., care decurg din activitatea curentă, atât pe plan bilateral, cât şi
multilateral
Informări cu privire la derularea întâlnirilor din ţară sau din străinătate
la care participă personalul direcţiei
Documentaţia aferentă colaborării cu autorităţile administraţiei publice
centrale, locale, instituţii din state membre sau nemembre,
asociate/terţe, din U.E., internaţionale în vederea încheierii unor
memorandumuri, protocoale, acorduri, convenţii, înţelegeri externe
care vizează sau au relevanţă pentru domeniile de activitate MDRL
Documente specifice în vederea pregătirii reuniunilor cu participare
naţională şi/sau internaţională
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•
•
•

Documentaţia necesară pentru participarea reprezentanţilor
ministerului la reuniuni, întâlniri cu participare internaţională sau care
au legătură cu proiecte bi/multilaterale;
Documentaţia ministerului în relaţiile cu instituţiile europene şi alte
instituţii cu atribuţii în domeniul afacerilor europene, în baza
mandatului aprobat de conducerea M.D.R.L
Documentele specifice pentru vizitele delegaţiilor străine invitate de
minister(materiale, agendă de lucru, etc.)

CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr.
1508/2058/5709/2006 pentru realizarea şi implementarea ,,Programului Naţional
de educaţie antiseismică a elevilor”
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 127/2007
pentru aprobarea reglementării tehnice ,,Metodologie privind investigarea de
urgenţă a siguranţei postseism a clădirilor şi stabilitatea soluţiilor – cadru de
intervenţie”
Ordinul comun MTCT – MAI nr. 1995/2005/1160 pentru aprobarea
,,Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice
riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren”.
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