Lista autorizaţiilor/avizelor/licenţelor şi permiselor
Nr.
Crt.

Instituţia/
Autoritatea emitentă

Denumirea autorizaţiei, aprobării, avizului, licenţei

Termenul de eliberare
prevăzut în actul normativ
care reglementează
autorizaţia*
(zile)

1. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
1.

Comisia de avizare a
distribuitorilor si a aparatelor de
marcat electronice fiscale

Aviz privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale.

30 zile

2.

Comisia de autorizare a
jocurilor de noroc

Aviz pentru schimbarea locului de exploatare a activităţilor de jocuri de noroc

30 zile

3.

Comisia de autorizare a
jocurilor de noroc

Licenţa de exploatare a jocurilor de noroc

30 zile

4.

Camera Auditorilor din
România

Carnet de membru

30 zile

5.

Direcţia Generala a Vămilor

Autorizaţie de comisionar în vamă

30 zile

6.

Ministerul Finanţelor Publice

Autorizaţie de duty-free

30 zile

7.

MEC

Certificat de recunoaştere ca organism de inspecţie a instalaţiilor,
echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de
compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea şi distribuţia
benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

30 zile

8.

MEC

Certificat de recunoaştere ca organism care realizează evaluarea conformităţii
aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată

30 zile
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9.

MEC

Certificat de recunoaştere ca organism care realizează evaluarea conformităţii
aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi

Nu prevede

10.

MEC

Certificat de recunoaştere ca organism care realizează evaluarea conformităţii
în domeniul recipientelor simple sub presiune

Nu prevede

11.

MEC

Certificat de recunoaştere ca organism de inspecţie în domeniul recipientebutelii

Nu prevede

12.

Agenţia Naţională pentru
Substanţe şi Preparate Chimice
Periculoase, aflată în subordinea
Ministerului Economiei şi
Comerţului
Ministerul Administraţiei şi
Internelor
Ministerul Sănătăţii

Punerea pe piaţă a produselor periculoase

Nu prevede

13.

Autorizaţie pentru operaţiuni de precursor categoria III a

Nu prevede

14.

Certificat de abilitare a importurilor

Nu prevede

15.

Autorizaţie de export

Nu prevede

Certificarea conformităţii aparatelor, echipamentelor şi utilajelor pe baza
măsurătorilor şi încercărilor efectuate, conform prevederilor reglementărilor
tehnice;

Nu prevede

17.

Autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul să realizeze bilanţuri
energetice;

Nu prevede

18.

Licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei
electrice

Nu prevede

19.

Licenţă pentru activitatea de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem

Nu prevede

16.

Agenţia Română pentru
Conservarea Energiei
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20.

Licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de transport al energiei
electrice şi pentru activitatea de furnizare a serviciilor de sistem sau conducerea
operativă a SEN

Nu prevede

21.

Licenţă pentru activitatea de operator al pieţei de energie electrică, Acordarea
unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de distribuţie a
energiei electrice

Nu prevede

22.

Licenţă pentru furnizarea de energie electrică

Nu prevede

23.

Licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a

Nu prevede

24.

Licenţă pentru exploatarea energiei termice în cogenerare

Nu prevede

25.

Licenţă de exploatare comercială a unei capacităţi energetice

Nu prevede

26.

Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul
Gazelor Naturale

Autorizaţie de înfiinţare /realizare de capacităţi de producţie, transport,
înmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale.

Până la 60 de zile
calendaristice de la data
depunerii documentaţiei
complete de către solicitant

27.

Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul
Gazelor Naturale

Autorizaţiile de funcţionare au ca obiect:
- obiectivele/sistemele de producţie a gazelor naturale;

Până la 60 de zile
calendaristice de la data
depunerii documentaţiei
complete de către solicitant

28.

- obiectivele/sistemele de transport al gazelor naturale;

Până la 60 de zile
calendaristice de la data
depunerii documentaţiei
complete de către solicitant

29.

- obiectivele/sistemele de înmagazinare/stocare a gazelor naturale;

Până la 60 de zile
calendaristice de la data
depunerii documentaţiei
complete de către solicitant
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30.

- obiectivele/sistemele de dispecerizare a gazelor naturale;

Până la 60 de zile
calendaristice de la data
depunerii documentaţiei
complete de către solicitant

31.

- obiectivele/sistemele de distribuţie a gazelor naturale.

Până la 60 de zile
calendaristice de la data
depunerii documentaţiei
complete de către solicitant

Autorizaţiile de modificare au ca obiect:
- obiectivele/sistemele de producţie a gazelor naturale;

Până la 60 de zile
calendaristice de la data
depunerii documentaţiei
complete de către solicitant

33.

- obiectivele/sistemele de transport al gazelor naturale;

Până la 60 de zile
calendaristice de la data
depunerii documentaţiei
complete de către solicitant

34.

- obiectivele/sistemele de înmagazinare/stocare a gazelor naturale;

Până la 60 de zile
calendaristice de la data
depunerii documentaţiei
complete de către solicitant

35.

- obiectivele/sistemele de dispecerizare a gazelor naturale;

Până la 60 de zile
calendaristice de la data
depunerii documentaţiei
complete de către solicitant

36.

- obiectivele/sistemele de distribuţie a gazelor naturale

Până la 60 de zile
calendaristice de la data
depunerii documentaţiei
complete de către solicitant

32.

Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul
Gazelor Naturale
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37.

Licenţă de furnizare a gazelor naturale;

Nu prevede

38.

Licenţă de transport al gazelor naturale;

Nu prevede

39.

Llicenţă de înmagazinare/stocare a gazelor naturale;

Nu prevede

40.

Licenţă de dispecerizare a gazelor naturale;

Nu prevede

41.

Licenţă de distribuţie a gazelor naturale;

Nu prevede

42.

Llicenţă de tranzit al gazelor naturale.

Nu prevede

Atestarea etaloanelor

30 de zile de la data
înregistrării la BRML a
solicitării, în situaţia în care,
în urma evaluării nu sunt
constatate neconformităţi.
Acest termen se prelungeşte
pâna la 60 de zile de la data
solicitării, în situaţia în care,
în urma evaluării se
constatată neconformităţi, în
funcţie de rezolvarea acestora
procedându-se la acordarea /
neacordarea avizului.

43.

Biroul Român de Metrologie
Legală
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44.

BRML

Autorizarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează verificări metrologice

30 de zile de la data
înregistrării la BRML a
solicitării, în situaţia în care,
în urma evaluării nu sunt
constatate neconformităţi.
Acest termen se prelungeşte
pâna la 60 de zile de la data
solicitării, în situaţia în care,
în urma evaluării se
constatată neconformităţi, în
funcţie de rezolvarea acestora
procedându-se la acordarea /
neacordarea avizului.

45.

BRML

Avize

30 de zile de la data
înregistrării la BRML a
solicitării, în situaţia în care,
în urma evaluării nu sunt
constatate neconformităţi.
Acest termen se prelungeşte
pâna la 60 de zile de la data
solicitării, în situaţia în care,
în urma evaluării se
constatată neconformităţi, în
funcţie de rezolvarea acestora
procedându-se la acordarea /
neacordarea avizului.

46.

BRML

Certificat de aprobare de model CEE cu efect limitat pentru mijloace de
măsurare sau dispozitive auxiliare

Nu prevede

47.

BRML

Certificat de calibrare a rezervoarelor navelor fluviale şi de coastă

Nu prevede

48.

BRML

Certificat de aprobare de model

Nu prevede
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49.

Agenţia Naţională a Resurselor
Minerale

Autorizaţie de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile

20 zile de la data înregistrării
dosarului. Prelungirea
termenului de valabilitate se
înscrie pe autorizaţia de
valorificare în termen de 30
zile de la data depunerii
cererii de prelungire.

50.

ANRM

Licenta de concesiune a activitatilor miniere

Nu prevede

51.

ANRM

Licenta de dare in administrare a activitatiilor miniere

Nu prevede

52.

ANRM

Permis de exploatare

Nu prevede

53.

ANRM

Atestat capacitate tehnica

Nu prevede

54.

ANRM

Autorizare perimetre

Nu prevede

55.

ANRM

Acord pentru prelungirea duratei licentei de concesiune/ de dare in administrare

Nu prevede

56.

ANRM

Acord pentru reducerea suprafetei perimetrului de exploatare

Nu prevede

57.

ANRM

Autorizare inpentru inceperea lucrarilor miniere

Nu prevede

58.

ANRM

Aprobarea privind transferul drepturilor si obligatiilor stabilite prin licenta de
concesiune a activitatilor miniere

Nu prevede

59.

ANRM

Aprobarea privind asocierea titularului cu alte persoane juridice romane sau
straine in vederea executarii activitatilor miniere

Nu prevede

60.

ANRM

Acord pentru întreruperea activităţii miniere pe o perioadă mai mare de 60 de
zile

Nu prevede

61.

ANRM

Decizie privind încetarea activităţii miniere

Nu prevede

62.

ANRM

Aviz privind documentaţiile pentru executarea activităţilor miniere, precum şi
pentru documentaţiile de încetare a activităţilor miniere

Nu prevede
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63.

ANRM

Aviz pentru aprobarea metodelor cadru de exploatare

Nu prevede

64.

ANRM

Aviz la programul anual de explorare/exploatare

Nu prevede

65.

ANRM

Aviz pentru exploatare experimentală

Nu prevede

66.

ANRM

Acord petrolier

Nu prevede

67.

ANRM

Permis de prospecţiune

Nu prevede

68.

ANRM

Autorizare de începere a operaţiunilor petroliere

Nu prevede

69.

ANRM

Stabilire perimetre

Nu prevede

70.

ANRM

Aprobare privind transferul drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin acordul
petrolier

Nu prevede

71.

ANRM

Aprobare privind normativele şi prescripţiile tehnice specifice pentru stabilirea
zonelor de protecţie şi siguranţa

Nu prevede

72.

ANRM

Acord privind asocierea titularului cu persoane juridice române sau străine în
vedere executării operaţiunilor petroliere

Nu prevede

73.

ANRM

Aprobare privind documentaţiile tehnice şi economice pentru realizarea
operaţiunilor petroliere

Nu prevede

74.

ANRM

Acord pentru sistarea lucrărilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile

Nu prevede

75.

ANRM

Aprobare privind metodele sau tehnologiile de exploatare

Nu prevede

76.

ANRM

Aprobare privind proiectele de execuţie a lucrărilor de explorare din programul
minimal

Nu prevede

77.

ANRM

Aviz privind construirea şi executarea de lucrări care conduc la modificări
importante în structura şi capacitatea de transport ale unui sistem de conducte
de petrol

Nu prevede

78.

ANRM

Aprobare privind contractul – cadru pentru transportul petrolului

Nu prevede
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79.

ANRM

Aviz pentru abandonarea dondelor de explorare/exploatare

Nu prevede

80.

ANRM

Aprobare pentru încadrarea unor volume de gaze naturale extrase în catagoria
gazelor noi

Nu prevede

81.

ANRM

Aprobare pentru înfiinţarea şi aprobarea depozitelor de înmagazinarea
subterană a gazelor

Nu prevede

82.

ANRM

Aviz pentru programul anual de exploatare

Nu prevede

83.

ANRM

Aviz pentru exploatare experimentală

Nu prevede

84.

ISCIR-CERT - S.A

Autorizaţii pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat

Nu prevede

85.

Inspecţia de Stat pentru
Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat

Efectuarea controlului

Nu prevede

2. MINISTERUL TRANSPORTURILOR
1.

MTCT

Avize pentru documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism, acorduri
pentru documentaţii tehnico economice ale investiţiilor sau tehnice de
sistematizare pentru obiective ale infrastructurii feroviare şi navale

30 zile de la înregistrarea
dosarului

2.

MTCT

Aviz pentru studiile de fezabilitate pentru lucrările publice, promovate de
ordonatorii principali de credite din administraţia publică centrală şi locală,
finanţate integral sau în completare de la bugetul de stat, bugetul local, surse
proprii şi care sunt în competenţa de aprobare a Guvernului;

Nu prevede

3.

MTCT

Aviz pentru studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiţii care
utilizează credirte externe garantate de autorităţile locale sau de Guvern;

Nu prevede
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4.

MTCT

Aviz pentru studiile de fezabilitate pentru lucrările publice finanţate din surse
proprii ale agenţilor economici, a căror valoare este mai mare decât plafonul
stability annual prin legea bugetului de stat, pentru obiective noi de investiţii
aflate în competenţa de aprobare a Guvernului

Nu prevede

5.

MTCT

Aviz din punct de vedere tehnic pentru soluţiile de intervenţie asupra
construcţiilor de importanţă vitală pentru societate, a căror funcţionalitate, în
timpul cutremurului şi imediat după cutremur, trebuie să fie asigurată integral

Nu prevede

6.

MTCT

Certificat de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în
construcţii (verificatori de proiecte, experţi tehnici, responsabili tehnici cu
execuţia)

Nu prevede

7.

MTCT

Certificat de atestare tehnico-profesională a auditorilor energetici pentru clădiri

Nu prevede

8.

MTCT

Autorizaţia de zbor

Nu prevede

9.

MTCT

Licenţa de transport aerian

60 de zile

10.

MTCT

Aviz pentru pentru închirierea de către un operator aerian român autorizat în
sistem wet-lease

Nu prevede

11.

MTCT

Aviz pentru luarea cu chirie a unei aeronave străine de către un operator aerian
roman autorizat în sistem dry-lease

Nu prevede

12.

MTCT

Licenţiere personal de certificare a întreţinerii

Nu prevede

13.

MTCT

Autorizarea organizaţiilor care pregătesc şi/sau examinază personalul de
certificare a întreţinerii în aviaţia civilă

Nu prevede

14.

MTCT

Autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice

Nu prevede

15.

MTCT

Certificarea şi aprobarea utilizării simulatoarelor de zbor pentru antrenamentul
şi licenţierea personalului aeronautic navigant din aviaţia civilă

Nu prevede

16.

MTCT

Aviz pentru materiale, piese, procese şi dispozitive utilizate la aeronavele civile

Nu prevede

17.

MTCT

Certificarea acustică a aeronavelor

Nu prevede
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18.

MTCT

Aviz pentru documentaţiile tehnice aferente tuturor obstacolelor (clădire,
Nu prevede
structură de rezistenţă, stâlp/pilon, coş de fum, macara, etc) care depăşesc limita
de înălţime reglementată, precum şi tuturor obiectivelor (construcţii, amenajării,
activităţii etc.) care, prin prezenţă sau funcţionare, afectează sau pot afecta
siguranţa zborului şi a activităţilor aeronautice amplasate în zonele respective,
care intră sub incidenţa servituţilor de aeronautică civilă

19.

MTCT

Aviz pentru darea cu chirie de către un operator aerian român a unei aeronave
unui operator aerian străin în sistem dry-lease

Nu prevede

20.

MTCT

Autorizaţie pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de întreţinere a
aeronavelor şi a componentelor acestora

Nu prevede

21.

MTCT

Aviz la documentaţia tehnică pentru construcţii şi amenajări în zonele cu
servituţi aeronautice

Nu prevede

22.

MTCT

Certificat de operator aerian

Nu prevede

23.

MTCT

Certificarea aeronavelor şi pieselor asociate

Nu prevede

24.

MTCT

Certificarea operatorilor aerieni care desfăşoară activităţi de transport aerian
public

Nu prevede

25.

MTCT

Autorizaţie ETOPS pentru care operează avioane cu două motoare cu turbină pe Nu prevede
o rută care nu satisface condiţia de disponibilitate a unui aeroport de rezervă,
aflat la o distanţă de zbor de cel mult 60 de minute, cu un singur motor în
funcţionare

26.

MTCT

Aviz pentru operarea companiilor româneşti pe aeroporturile din străinătate, în
funcţie de compatibiliutatea standardului de securitate asigurat pe aceste
aeroporturi cu standardul minim stabilită la nivel naţional

Nu prevede

27.

Autoritatea Feroviară Română

Avizul pentru agrement tehnic

30 de zile de la depunerea
completă a documentaţiei

28.

AFR

Autorizaţie pentru laboratoarele de încercări şi atestarea standurilor şi
dispozitivelor speciale, destinate verificării şi încercării produselor feroviare

30 de zile de la depunerea
completă a documentaţiei
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29.

AFR

Autorizaţie de furnizor feroviar

30 de zile de la depunerea
completă a documentaţiei

30.

AFR

Licenţă de transport feroviar

30 de zile de la depunerea
completă a documentaţiei

31.

AFR

Certificat de siguranţă

30 de zile de la depunerea
completă a documentaţiei

32.

AFR

Autorizaţie din punct de vedere tehnic pentru vehiculele feroviare aparţinând
agenţilor economici

30 de zile de la depunerea
completă a documentaţiei

33.

MTCT

Aviz pentru efectuarea de operaţiuni portuare în locuri situate în afara
limitelor porturilor

Nu prevede

34.

Autoritatea Navală Română

Autorizarea societăţilor comerciale care prestează servicii de selecţie şi plasare
a personalului navigant maritim sau fluvial român

60 zile

35.

Autoritatea Navală Română,
Autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval
administraţiile portuare şi/sau de
căi navigabile interioare

30 zile

36.

ANR

Atestarea competenţei şi eliberarea brevetelor şi a certificatelor de capacitate
pentru personalul navigant maritim

Nu prevede

37.

ANR

Autorizaţie privind efectuarea transportului fluvial în trafic direct între România Nu prevede
şi alt stat de către navele aparţinând unui terţ

38.

ANR

Autorizaţie de transport naval

Nu prevede

39.

MTCT

Aviz pentru staţionarea navelor/convoaielor pe canalele navigabile;

Nu prevede

40.

MTCT

Autorizaţie pentru navigaţia navelor/convoaielor cu viteze mai mari sau mai
mici decât limitele admise;

Nu prevede
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41.

MTCT

Acord expres pentru navigaţia pe canalele navigabile a convoaielor remorcate,
construcţiilor sau instalaţiilor plutitoare şi a ambarcaţiunilor sportive şi de
agreement care este considerată transport special;

Nu prevede

42.

MTCT

Aviz de tranzitare a canalelor navigabile de către nave/convoaie.

Nu prevede

43.

Autoritatea Navală Română

Licenţă de transport

Nu prevede

44.

MTCT

Certificat de transport în interes propriu

Nu prevede

45.

MTCT

Copie conformă a licenţei de transport

Nu prevede

46.

MTCT

Copie conformă a certificatului de transport în cont propriu

Nu prevede

47.

MTCT

Licenţă de transport rutier public în regim de taxi

Nu prevede

48.

MTCT

Licenţă taxi

Nu prevede

49.

MTCT

Licenţă de execuţie pentru activităţi conexe transportului rutier – activităţi
desfăşurate de autogară

Nu prevede

50.

MTCT

Licenţă de execuţie pentru activităţi conexe transportului rutier – activităţi de
intermediere a operaţiunilor de transport rutier public

Nu prevede

51.

MTCT

Licenţă de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi

Nu prevede

52.

MTCT

Licenţă de execuţie pentru vehicul pentru transport în regim de taxi

Nu prevede

53.

MTCT

Licenţă de traseu, carnet cu foi de parcurs INTERBUS

Nu prevede

54.

Autoritatea Rutieră Română

Atestat de pregătire profesională pentru conducătorii de vehicule

30 de zile de la data
promovării examenului

55.

ARR

Certificat de consilier de siguranţă

30 de zile de la data
promovării examenului

56.

ARR

Atestat de profesor de legislaţie rutieră

30 de zile de la data
promovării examenului
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57.

ARR

Atestat de instructor de conducere auto

30 de zile de la data
promovării examenului

58.

ARR

Certificat de pregătire profesională pentru conducători auto care efectuează
transport în regim de taxi

30 de zile de la data
promovării examenului

59.

ARR

Atestat profesional pentru persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv
activitatea de transport rutier

30 de zile de la data
promovării examenului

60.

Registrul Auto Român

Autorizaţie tehnică de funcţionare pentru agenţii economici care prestează
servicii de reparaţie, de reglare şi sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a
vehiculelor

30 de zile de la data
depunerii dosarului şi 45 zile
de la achitarea taxei de
autorizare

61.

RAR

Autorizaţie pentru executarea de inspecţii tehnice

30 de zile de la data
depunerii dosarului şi 45 zile
de la semnarea contractului
de franciză de autorizare

62.

RAR

Autorizarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitatea de partiţionare şi
ambalare a unui produs sau a unei grupe de produse

Nu prevede

63.

RAR

Clasificarea autocarelor şi autobuzelor pe categorii

Nu prevede

64.

ARR

Atestarea instructorilor de formare profesională a şoferilor care transportă
şoferilor care transportă produse periculoase

30 zile

65.

CAS

Acreditarea personalului medical şi a instituţiilor furnizoare de servicii
medicale

Nu prevede

66.

ARR

Atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de
mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone

30 de zile de la data
promovării examenului

67.

ARR

Atestat pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier public de
persoane

30 de zile de la data
promovării examenului
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68.

ARR

Atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu
vehicule având mase şi / sau dimensiuni de gabarit depăşite

30 de zile de la data
promovării examenului

69.

ARR

Certificat de consilier de siguranţă

30 de zile de la data
promovării examenului

70.

ARR

Atestat de profesor de legislaţie rutieră

30 de zile de la data
promovării examenului

71.

ARR

Atestat de instructor de conducere auto

30 de zile de la data
promovării examenului

72.

ARR

Certificat de pregătire profesională pentru conducătorii auto care efectuează
transport în regim de taxi

30 de zile de la data
promovării examenului

73.

ARR

Atestat profesional pentru persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv
activitatea de transport rutier de marfă

30 de zile de la data
promovării examenului

74.

ARR

Atestat profesional pentru persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv
activitatea de transport rutier de persoane

30 de zile de la data
promovării examenului

3. MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
1.

Agenţia Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor

Autorizaţia sanitar veterinară

Nu prevede

2.

Comisia de Atestare din cadrul
MAPDR

Certificat de atestare a persoanelor juridice care îşi manifestă intenţia de a
desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare pe terenuri din domeniul agricol

60 zile

3.

Direcţiile pentru agricultură şi
dezvoltare rurală judeţene şi a
municipiului Bucureşti

Autorizaţie de defrişare a viilor

Nu prevede

4.

Direcţiile pentru agricultură şi
dezvoltare rurală judeţene şi a
municipiului Bucureşti

Autorizaţie de plantare pentru înfiinţarea de plantaţii de viţă de vie

Nu prevede
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5.

Direcţiile sanitare veterinare
judeţene ţşi a municipiului
Bucureşti

6.

Institutul de Stat pentru Testarea Certificat de înregistrare a soiului
şi Înregistrarea Soiurilor

Nu prevede

7.

Comisia de licenţiere a
Licenţă de depozit
depozitelor de cereale şi seminţe
oleaginoase

30 zile

8.

Comisia de licenţiere a
Certificat de depozit
depozitelor de cereale şi seminţe
oleaginoase

Nu prevede

9.

Oficiul de Reglementare a
Organizaţiilor de Îmbunătăţiri
Funciare

Aviz pentru constituirea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare

15 zile pentru documentaţii
complete plus 15 zile de la
data depunerii completărilor
la documentaţii incomplete

Autorizare pentru a lucra cu material clasificat

90 zile lucrătoare pentru
acces la informaţii strict
secrete, de importanţă
deosebită;
60 zile lucrătoare pentru
acces la informaţii strict
secrete;
30 zile lucrătoare pentru
acces la informaţii secrete.
Conform art. 167 din HG
585/2002, revalidarea
avizului privind accesul la
informaţiile clasificate
presupune reverificarea
persoanei deţinătoare a unui
certificat de

10.

Certificat sanitar – veterinar
Documentul veterinar comun de intrare certificat de nonmanipulare

Nu prevede

16

securizare/autorizaţie de
acces. Prin urmare,
autorizaţiile de acces la
documentele clasificate nu
intră sub incidenţa procedurii
de aprobare tacită.
11.

Autorizaşie de acces la materiale clasificate

90 zile lucrătoare pentru
acces la informaţii strict
secrete, de importanţă
deosebită;
60 zile lucrătoare pentru
acces la informaţii strict
secrete;
30 zile lucrătoare pentru
acces la informaţii secrete.
Conform art. 167 din HG
585/2002, revalidarea
avizului privind accesul la
informaţiile clasificate
presupune reverificarea
persoanei deţinătoare a unui
certificat de
securizare/autorizaţie de
acces. Prin urmare,
autorizaţiile de acces la
documentele clasificate nu
intră sub incidenţa procedurii
de aprobare tacită.

Licenţa de funcţionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare

Nu prevede

13.

Autorizaţia pentru ţinerea în captivitate a animalelor sălbatice

Nu prevede

14.

Autorizatia de infiintare si functionare a crescatoriilor de vanat;

Nu prevede

12.

Oficiile cinegetice
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15.

Autorizatia de infiintare si functionare a complexurilor de vanatoare;

Nu prevede

16.

Aviz dat programelor de invatamant pentru disciplinele care au ca obiect de
studiu vanatul si vanatoarea;

Nu prevede

17.

Autorizatie pentru naturalizarea animalelor salbatice, prelucrarea carnii de
vanat si a celorlalte produse ale vanatului, in scop de comercializare sau ca
prestare de servicii;

Nu prevede

18.

Autorizare pentru producerea, procurarea, comercializarea si detinerea curselor
de orice fel destinate capturarii sau uciderii vanatului.

Nu prevede

19.

Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare

Nu prevede

20.

ITRSV

Atestat de abilitare pentru confecţionarea dispozitivelor de marcat material
lemnos rotund, cioplit sau ecarisat

30 zile

21.

ITRSV

Atestat pentru inspectorii voluntari de vânătoare.

Nu prevede

Autorizaţie pentru confecţionarea, deţinerea şi folosirea dispozitivelor de
marcat material lemnos rotund, cioplit sau ecarisat

30 zile

22.
23.

Comisia de atestare a agenţilor
economici în activitatea de
exploatare ferestieră

Certificat de atestare/reatestare a agenţilor economici în activitatea de
exploatare forestieră

Nu prevede

24.

MAPDR

Certificat de atestare a persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea
şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic.

60 zile

25.

MAPDR

Autorizaţie pentru producători de material forestier de reproducere

40 zile

26.

MAPDR

Autorizaţie de funcţionare a ocoalelor silvice constituite ca structuri proprii

60 zile

27.

MAPDR

Autorizaţie de practică a personalului silvic

15 zile de la data angajării

28.

MAPDR

Autorizaţie pentru confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice necesare pentru
gospodărirea pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică
aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor

Nu prevede
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29.

ONDOV,

Certificat de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de
origine controlată

Nu prevede

30.

ONDOV

Decizie de acordare a dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine

Nu prevede

31.

MAPDR

Aviz de import seminte si material saditor

Nu prevede

32.

ITCSMS, LCCSMS

Autorizatie de producere, prelucrare sau comercializare seminte si material
saditor

Nu prevede

33.

Direcţiile Fitosanitare judetene

Autorizatie de comercializare pentru produse de uz fitosanitar

Nu prevede

34.

Direcţiile Fitosanitare judetene

Autorizatie pentru utilizarea produselor de uz fitosanitar din grupele I si a II-a
de toxicitate

Nu prevede

35.

Direcţiile Fitosanitare judetene

Autorizatie pentru prestari de servicii cu produse de uz fitosanitar

Nu prevede

36.

Direcţiile Fitosanitare judetene

Certificat de abilitare pentru import mostre produse de uz fitosanitar

Nu prevede

Autorizaţie pentru unităţi specializate să elaboreze amenajamente silvice

60 zile

37.
38.

Direcţiile fitosanitare judeţene,
respectiv a municipiului
Bucureşti

Paşaport fitosanitar (certificat de înregistrare în registrul oficial al unităţii
fitosanitare în a cărei rază teritorialăîşi desfăşoară activitatea)

Nu prevede

39.

Direcţiile fitosanitare judeţene,
respectiv a municipiului
Bucureşti

Certificatul de inregistrare al producatorilor, centrelor de expediere, depozitelor
colective si importatorilor de anumite plante si produse vegetale

Nu prevede
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4. MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
1.

Autorizare pentru a lucra cu material clasificat

90 zile lucrătoare pentru
acces la informaţii strict
secrete, de importanţă
deosebită;
60 zile lucrătoare pentru
acces la informaţii strict
secrete;
30 zile lucrătoare pentru
acces la informaţii secrete.

2.

Autoritatea Naţională pentru
Turism, MMGA, MS şi MAI,
cu consultarea asociaţiilor
profesionale din domeniul
turismului şi federaţiilor
sportive de specialitate, la
solicitarea titularului zonei
respective

Avizul pentru activitatea de agrement nautic

Nu prevede

3.

Agenţia Naţională pentru
Substanţe şi Preparate Chimice
Periculoase, aflată în subordinea
MEC, MAI şi MS.

Punerea pe piaţă a produselor periculoase

Nu prevede

4.

Agenţia Naţională pentru
Substanţe şi Preparate Chimice
Periculoase, aflată în subordinea
MEC, MAI şi MS.

Certificat de abilitare a importurilor

Nu prevede

5.

Agenţia Naţională pentru
Substanţe şi Preparate Chimice
Periculoase, aflată în subordinea
MEC, MAI şi MS.

Autorizaţie de export

Nu prevede
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6.

Autoritatea Rutieră Română,
MAI

Atestat de pregătire profesională pentru conducătorii de vehicule

Nu prevede

7.

Autoritatea Naţională de
Reglementare pentru serviciile
publice de gospodărie comunală
(ANRSPGC)

Aviz pentru efectuarea de servicii publice de gospodărie comunală

Nu prevede

8.

ANRSPGC

Licenţă de operare

Nu prevede

9.

Centrul de Studii, Experimentări Certificat de conformitate pentru producător
şi Specializare pentru
Prevenirea şi Stingerea
Incendiilor

Nu prevede

10.

Aviz pentru înfiinţarea unor unităţi de asistenţă medico-sociale

Nu prevede

11.

Acord privind schimbarea destinaţiei unor imobile

Nu prevede

12.

Aviz pentru angajarea personalului ce doreşte să-şi desfăşoare activitatea în
domeniul jocurilor de noroc

Nu prevede

13.

Oficiul Naţional de Cadastru,
Geodezie şi Cartografie

Certificat de autorizare pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot
să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului,
geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României

Nu prevede

14.

Oficiul Naţional de Cadastru,
Geodezie şi Cartografie

Avizarea executării, modernizării şi completării reţelelor de sprijin, de îndesire
şi de ridicare pe suprafeţe mai mari de 25 kmp

Nu prevede

15.

Oficiul Naţional de Cadastru,
Geodezie şi Cartografie

Avizarea executării planurilor şi hărţilor analogice sau digitale şi
ortofotoplanurilor pe suprafeţe mai mari de 100 ha

Nu prevede

16.

Oficiul Naţional de Cadastru,
Geodezie şi Cartografie

Avizarea efectuării de lucrări de aerofotografiere

Nu prevede
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17.

Oficiul Naţional de Cadastru,
Geodezie şi Cartografie

Avizarea întocmirii documentaţiei topografice conform HG 834/1991 cu
modificările ulterioare sau a documentaţiilor pentru inventarierea bunurilor
imobile aflate în administrarea unor instituţii sau autorităţi publice

Nu prevede

18.

Oficiul Naţional de Cadastru,
Geodezie şi Cartografie

Avizarea executării documentelor cartografice analogice sau digitale destinate
uzului public (ghiduri, hărţi, atlase, etc.)

Nu prevede

19.

Oficiul Naţional de Cadastru,
Geodezie şi Cartografie

Avizarea lucrărilor pentru realizarea sistemelor informatice specifice
domeniului de activitate (baze de date de specialitate)

Nu prevede

20.

Oficiul Naţional de Cadastru,
Geodezie şi Cartografie

Avizarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol

Nu prevede

5. MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
1.

Comisia naţională a muzeelor şi
colecţiilor

Aviz pentru închirierea unor bunuri culturale mobile

Nu prevede

2.

Comisia naţională a muzeelor şi
colecţiilor

Aviz pentru restaurarea bunurilor mobile clasate în tezaur

Nu prevede

3.

Comisia naţională de arheologie

Autorizaţie pentru efectuarea cercetărilor arheologice sistematice precum şi a
celor de prospectare preventivă sau de salvare

Nu prevede

4.

Ministerul Culturii şi Cultelor

Autorizaţie de funcţionare a laboratoarelor şi atelierelor care efectuează lucrări
de restaurare şi conservare

Nu prevede

5.

Comisia naţională a
monumentelor istorice

Aviz pentru efectuarea de intervenţii asupra monumentelor istorice

Nu prevede

6.

Comisia naţională de arheologie

Aviz de construire sau de desfiinţare a lucrărilor de construcţii realizate în zone
cu patrimoniu arheologic reperat sau evidenţiat întâmplător

Nu prevede

7.

Comisia naţională de arheologie

Aviz pentru documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului pentru zonele
de interes arheologic prioritar

Nu prevede
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8.

Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor

Aviz de funcţionare şi exercitare a drepturilor ca organism de gestiune colectivă Nu prevede
a drepturilor conexe

9.

Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor

Aviz de modificare a statutului organismelor de gestiune colectivă

10 zile

10.

Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor

Certificat de producere a fonogramelor.

Nu prevede

11.

Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor

Certificat de înscriere în Registrul Programelor pentru Calculator pentru
activitatea de producere a acestora

Nu prevede

12.

Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor

Certificat de înregistrare în Registrul Naţional al Copiei Private pentru
activităţile de import şi producere a suporturilor şi aparatelor ce permit
reproducerea operelor

5 zile - 30 zile

13.

Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor

Adeverinţa de înscriere a fonogramelor sau de eliberare a marcajelor
holografice pentru fonogramele înscrise în Registrul Naţional al Fonogramelor

5 zile - 30 zile

14.

Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor

Adeverinţa de înscriere a videogramelor în Registrul Naţional al Videogramelor 5 zile - 30 zile

15.

Comisia pentru atestare şi
avizare în domeniul
impresariatului artistic

Atestat de impresar artistic

Nu prevede

16.

Centrul Naţional al
Cinematografiei

Acordarea de credite

Nu prevede

17.

Centrul Naţional al
Cinematografiei

Certificat de înscriere a persoanelor fizice şi juridice în Registrul
Cinematografiei

3 zile

18.

Centrul Naţional al
Cinematografiei

Certificat de clasificare a filmului cinematografic

13 zile
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19.

Centrul Naţional al
Cinematografiei

Certificat de clasificare a salilor şi/ sau grădinilor de spectacole cinematografice 45 zile

20.

Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor

Certificat de Înregistrare în Registrul Naţional al Fonogramelor

Nu prevede

21.

Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor

Autorizaţie de Înregistrare în Registrul Naţional al Multiplicatorilor de Discuri
Optice, Casete Audio şi Casete Video

Nu prevede

6. MINISTERUL PENTRU IMM, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
1.

Departamentul de Comerţ
Exterior

Licenţe de export automate pentru deşeuri din metale feroase şi neferoase şi din
hârtie şi cartoane reciclabile

maxim 5 zile lucrătoare

2.

Departamentul de Comerţ
Exterior

Licenţe de export automate pentru masă lemnoasă în stare brută sau sumar
prelucrată şi produse lemnoase

maxim 5 zile lucrătoare

3.

Departamentul de Comerţ
Exterior

Licenţe de export automate pentru mărfuri supuse licenţierii, care sunt rezultate
din operaţiuni de perfecţionare activă a unor mărfuri în regim de admitere
temporară în România

maxim 5 zile lucrătoare

4.

Departamentul de Comerţ
Exterior

Licenţe de export automate pentru exportul definitiv şi pentru procesare pasivă
de mărfuri cu conţinut de metale preţioase, metale preţioase, pietre preţioase şi
de obiecte confecţionate din acestea

maxim 5 zile lucrătoare

5.

Departamentul de Comerţ
Exterior

Licenţe de export automate pentru minereuri şi concentrate neferoase, precum
şi a celor de metale preţioase

maxim 5 zile lucrătoare

6.

Departamentul de Comerţ
Exterior

Licenţe de export automate pentru piei brute de bovine, ovine, caprine şi
porcine

maxim 5 zile lucrătoare

7.

Departamentul de Comerţ
Exterior

Certificate de import (contingente tarifare) pentru administrarea unor
contingente tarifare preferenţiale la importul în România al unor produse
agricole conform Acordului European şi a altor Acorduri de Comerţ Liber la
care România este parte (Albania, Macedonia, Serbia şi Muntenegru, Turcia,
CEFTA, Israel)

maxim 10 zile lucrătoare
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8.

Departamentul de Comerţ
Exterior

Licenţe de export tip dublă supraveghere a exportului în UE a unor produse
siderurgice originare din România

maxim 5 zile lucrătoare

9.

Departamentul de Comerţ
Exterior

Certificate de export în UE a unor categorii de ciuperci din flora spontană

maxim 5 zile lucrătoare

10.

Departamentul de Comerţ
Exterior

Autorizaţie de funcţionare în România a reprezentanţelor de societăţi
comerciale şi organizaţii economice străine

maxim 30 zile lucrătoare

11.

Departamentul de Comerţ
Exterior

Aprobare de prelungire a termenului de valabilitate a importurilor temporare

maxim 30 zile lucrătoare

12.

Direcţia Generală Dezvoltare şi
Relaţii Internaţionale

Aviz tehnic de specialitate pentru autorizarea de către Consiliul Naţional de
Formare Profesională a Adultului (CNFPA) a programelor de formare
profesională pentru meseriile reglementate din sectorul turism, hoteluri,
restaurante.

30 zile

13.

Direcţia Generală Autorizare şi
Postprivatizare

Certificat de clasificare a structurilor de primire turistică

60 zile

14.

DGAP

Autorizaţie turistică pentru plajă

30 zile

15.

DGAP

Certificat de autorizare turistică pentru agrement nautic

30 zile

16.

DGAP

Certificat de omologare a pârtiilor de schi

30 zile

17.

DGAP

Certificat de omologare a traseelor turistice pentru agrement

30 zile

18.

DGAP

Licenţă de turism/ brevet de turism

30 zile de la data depunerii
dosarului

19.

DGAP

Atestat de ghid de turism

30 zile de la data depunerii
dosarului

20.

DGAP

Avizul pentru activitatea de agrement nautic

Nu prevede

25

7. MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
1.

MMGA

Avizul privind documentatia de evaluare a starii de siguranţă in exploatarea
barajelor

10 zile

2.

MMGA

Acordul de functionare in siguranta pentru barajele noi sau in cazul
interventiilor constructive care modifica parametrii de baza ai barajelor
existente

10 zile

3.

MMGA

Autourizatie de functionare in siguranta pentru barajele aflate in exploatare sau
in faza provizorie de punere in exploatare.

10 zile

4.

MMGA

Certificat de expert pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor
încadrate în categoriile de importanţă A şi B

30 zile

5.

MMGA

Aviz pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor încadrate în
categoriile de importanţă C şi D

30 zile

6.

MMGA

Certificat pentru activitatea de conducere şi coordonare în domeniul
comportării în timp a barajelor

30 zile

7.

MMGA, MTCT

Aviz pentru trecerea în conservare a barajelor

30 zile

8.

MMGA, MTCT

Aviz pentru postutilizarea barajelor

30 zile

9.

MMGA, MTCT

Aviz pentru abandonarea barajelor

30 zile

10.

MMGA

Certificarea unităţilor şi persoanelor abilitate să desfăşoare activitatea de
elaborare de studii, proiecte, de execuţie, consultanţă în domeniul gospodăririi
apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de
gospodărire a apelor

60 zile

11.

MMGA

Acorduri de mediu pentru importul unor specii de plante si animale salbatice in
stare vie

5 zile

12.

MMGA

Acorduri de mediu pentru exportul unor specii de plante si animale salbatice,
valabil pentru specii non–CITES.

5 zile
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13.

MMGA

Permise CITES pentru importul, exportul, reexportul cu speciile de plante si
animale din Conventia privind comertul international cu specii salbatice, de
fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la WASHINGTON. (CITES)

15 zile

14.

MMGA

Autorizatii pentru functionarea instalatiilor ce utilizeaza microorganisme
modificate genetic in conditii de izolare, clasificate in clasa 2, 3, 4 de risc.

90 zile

15.

MMGA

Autorizatii pentru introducerea deliberata in mediu a organismelor modificate
genetic.

90 zile

16.

MMGA

Autorizatii pentru introducerea pe piata a a organismelor modificate genetic, a
produselor provenite din organisme modificate genetic, sau care contin
organisme modificate genetic.

90 zile

17.

MMGA

Acord pentru importul organismelor modificate genetic

Nu prevede

8. MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
1.

Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei

Acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei
de muncă.

30 zile

2.

Consiliul Naţional de formare
profesionala a adulţilor

Autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor

Nu prevede

3.

Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei

Acreditarea şi recunoaşterea organismelor de certificare şi a laboratoarelor de
încercări

Nu prevede

4.

Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei

Aviz pentru organizarea cursurilor de artificier sau pirotehnist

Nu prevede

5.

Inspectoratul Teritorial de
Muncă

Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii sănătăţii în muncă Declaraţie pe proprie răspundere

Nu prevede

6.

Inspectoratul Teritorial de
Munca

Aviz pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite

Nu prevede
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7.

Inspectoratele teritoriale de
muncă împreună cu
Inspectoratele judeţene de
poliţie

Autorizaţie de a produce, importa, prepara, deţine, transporta şi folosi materii
explozive

30 zile

8.

Inspectoratele teritoriale de
muncă împreună cu
Inspectoratele judeţene de
poliţie

Autorizaţie privind funcţionarea depozitului de materii explozive

30 zile

9.

Inspectoratele teritoriale de
muncă împreună cu
Inspectoratele judeţene de
poliţie

Autorizaţie de a produce, prepara, deţine, transporta şi folosi obiecte artizanale
şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice

30 zile

10.

Inspectoratele teritoriale de
muncă împreună cu
Inspectoratele judeţene de
poliţie

Autorizarea depăşirii capacităţilor de depozitare cu maxim 25 % pentru o
perioadă de cel mult trei luni

30 zile

11.

Inspectoratele teritoriale de
muncă

Autorizarea artificierilor şi pirotehniştilor

max. 60 zile de la data
absolvirii cursului

12.

Inspectoratele teritoriale de
muncă

Aviz în vederea abilitării persoanelor fizice şi juridice pentru a presta servicii în
domeniul protecţiei muncii

30 zile

13.

Inspectoratele teritoriale de
muncă

Aprobarea de păstrare şi completare a Carnetelor de Muncă la sediul
societăţilor

30 zile

14.

Inspectoratele teritoriale de
muncă

Autorizaţie pentru acordarea cumulată a zilelor de repaus săptămânal

30 zile

15.

Inspectoratele teritoriale de
muncă

Aprobare pentru prelungirea termenului de concediere colectivă

30 zile

16.

Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei

Avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi de instruire în
domeniul protecţiei muncii

Nu prevede
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17.

Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei

Certificat de abilitare a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice pentru a
presta servicii în domeniul protecţiei muncii

Nu prevede

9. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
1.

Ministerul Sănătăţii

Autorizaţie de funcţionare pentru unităţile farmaceutice de distribuţie-farmacie,
depozit, drogherie

Nu prevede

2.

Ministerul Sănătăţii

Autorizarea unităţilor pentru studii clinice cu efect terapeutic

Nu prevede

3.

Ministerul Sănătăţii

Autorizaţia pentru studii clinice fără efect terapeutic, de faza I

Nu prevede

4.

Ministerul Sănătăţii

Autorizaţia pentru studii clinice fără efect terapeutic, de bioechivalenţă

Nu prevede

5.

Ministerul Sănătăţii

Autorizaţia de funcţionare, din punct de vedere medico-balnear şi al
valorificării terapeutice a factorilor sanogeni naturali, a unităţilor medicobalneare şi de recuperare din localităţile cu statut de staţiune balneară, climatică
sau balneoclimatică

Nu prevede

6.

Ministerul Sănătăţii

Aviz de funcţionare a unităţilor de tehnică medicală cu activitate de import,
depozitare şi comercializare

30 zile

7.

Ministerul Sănătăţii

Formular de înregistrare a notificării suplimentelor alimentare

Nu prevede

8.

Ministerul Sănătăţii

Certificat de înregistrare pentru medicamente, produse fitofarmaceutice,
produse parafarmaceutice, cosmetice, stomatologice, radiofarmaceutice,
homeopate, dietetice

Nu prevede

9.

Ministerul Sănătăţii

Autorizare punere pe piaţă de produse noi

Nu prevede

10.

Agenţia Naţională a
Medicamentului

Autorizare pentru punerea pe piaţă a produselor periculoase

Nu prevede

11.

Agenţia Naţională a
Medicamentului

Autorizaţie pentru operaţiuni de precursor categoria III a

Nu prevede
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12.

Agenţia Naţională a
Medicamentului

Autorizaţie de export

Nu prevede

13.

Agenţia Naţională pentru
Substanţe şi Preparate Chimice
Periculoase, aflată în subordinea
Ministerului Economiei şi
Comerţului
Ministerul Administraţiei şi
Internelor
Ministerul Sănătăţii

Acord pentru introducerea in ţară a deşeurilor nepericuloase

Nu prevede

14.

Agenţia Naţională pentru
Substanţe şi Preparate Chimice
Periculoase

Certificat de abilitare a laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea
determinării de noxe profesionale

Nu prevede

15.

Ministerul Sănătăţii

Certificat de înregistrare a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii
apei potabile

Nu prevede

Adeverinţă de notificare administrator de scheme intercomparare laboratoare
medicale

Nu prevede

16.

10. MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI – CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU
1.

ANRCTI – Cancelaria Primului
Ministru

Decizia individuală prin care se acordă dreptul de utilizare a unor coduri ale
punctelor de semnalizare

3 saptămâni

2.

ANRCTI

Avize pentru internet banking,mobile banking, home banking

Nu prevede

3.

ANRCTI

Decizii emise în calitate de autoritate de reglementare, supraveghere

Nu prevede

4.

ANRCTI

Autorizaţie generală a furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice şi a
furnizorilor de servicii poştale

Nu prevede

5.

ANRCTI

Certificat- tip

Nu prevede
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6.

ANRCTI- Cancelaria Primului
Ministru

Licenţă de utilizare a resurselor de numerotaţie

3 saptămâni

7.

Inspectoratul General pentru
Comunicaţii şi Tehnologia
Informaţiilor

Licenţă de emisie

Nu prevede

8.

IGCTI

Aviz tehnic

Nu prevede

9.

IGCTI

Autorizaţie tehnică de funcţionare pentru difuzarea/retransmisia prin
intermediul unei reţele de comunicaţii electronice/frecvenţe radioelectrice
terestre

Nu prevede

10.

IGCTI

Licenţă de utilizare a frecvenţelor radioelectrice

Nu prevede

11.

IGCTI

Certificat de operator pentru statiile de radio comunicatii din Romania,
corespunzator clasei statiei si tipului serviciului de radio comunicatii in care
aceasta lucreaza

Nu prevede

11. MINISTERUL APĂRĂRII
1.

MAN

Autorizări si avize de survol

Nu prevede

2.

MAN

Certificate de securitate si autorizaţii de acces la informaţii clasificate (eliberate
pe baza aprobării ORNISS)

Nu prevede

3.

MAN

Avize pentru eliberarea de către ORNISS a autorizaţiilor/certificatelor de
securitate industrială

Nu prevede

4.

MAN

Autorizaţii speciale de aerofotografiere/ aerofilmare.

Nu prevede

5.

MAN

Autorizaţie de construire specială

Nu prevede

6.

MAN

Aviz specific in vederea aprobării documentaţiilor de amenajare a teritoriului si
de urbanism si obţinerea autorizaţiei de construire eliberata de autorităţile
administraţiei publice locale

Nu prevede
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12. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
1.

Ministerul Educaţiei şi
Cercetării

Autorizaţie de acreditare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar preşcolar, Nu prevede
primar, gimnazial, profesional, filialele acestor unităţi, liceal şi post liceal

2.

Inspectoratele şcolare

Aviz autorizarea structurilor sportive

Nu prevede

3.

Ministerul Educaţiei şi
Cercetării

Autorizaţii de funcţionare provizorie, conferite unităţilor de învăţământ
preuniversitar particular

Nu prevede

4.

Ministerul Educaţiei şi
Cercetării

Acreditări pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular

Nu prevede

5.

Ministerul Educaţiei şi
Cercetării

Adeverinţe, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pentru
persoane juridice de drept privat, care desfăşoară activităţi de învăţământ de
nivel preuniversitar, corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară.

Nu prevede

Autorizare pentru a lucra cu material clasificat

a) pentru acces la informaţii
strict secrete de importanţă
deosebită – 90 de zile
lucrătoare;
b) pentru acces la informaţii
strict secrete – 60 de zile
lucrătoare;
c) pentru acces la informaţii
secrete – 30 de zile lucrătoare

Autorizarea desfăşurării unor activităţi specifice( operator de arhivă
electronică, traducător, interpret)

Nu prevede

13. MINISTERUL JUSTIŢIEI
1.

2.

Instituţii specializate
subordonate MJ

14. MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
1.

MDLPL

Autorizaţie la documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor sau la
documentaţiile tehnice de sistematizare pentru terţi

30 de zile
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15. COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE (CNVM)
1.

CNVM

Autorizaţie de funcţionare societate de servicii de investiţii financiare

6 luni de la data transmiterii
documentaţiei complete

2.

CNVM

Autorizaţie sucursală intermediari din state membre

6 luni de la data transmiterii
documentaţiei complete

3.

CNVM

Autorizaţie traderi

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

4.

CNVM

Autorizaţie consultanţi de investiţii

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

5.

CNVM

Aprobare intenţie dobândire poziţie semnificativă în cadrul unei societăţi de
servicii de investiţii financiare

90 de zile de la data
notificării

6.

CNVM

Aprobare intenţie majorare participaţie în cadrul unei societăţi de servicii de
investiţii financiare astfel încât să se atingă sau să se depăşească 20%, 33% sau
50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot

90 de zile de la data
notificării

7.

CNVM

Autorizare SC Fondul de compensare a investitorilor SA

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

8.

CNVM

Validare individuală a reprezentanţilor persoanelor juridice alese în consiliul de
administraţie şi a directorului executiv al SC Fondul de compensare a
investitorilor SA

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului
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9.

CNVM

Autorizare modificări în modul de organizare şi funcţionare al SC Fondul de
compensare a investitorilor SA

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

10.

CNVM

Autorizaţie agenţi pentru servicii de investiţii financiare

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

11.

CNVM

Autorizaţie reprezentanţi compartiment control intern

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

12.

CNVM

Autorizaţie modificări în modul de organizare şi funcţionare al societăţilor de
servicii de investiţii financiare

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

13.

CNVM

Autorizare majorare sau reducere capital social al societăţii de servicii de
investiţii financiare ca urmare a operaţiunilor de fuziune/divizare

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

14.

CNVM

Autorizare sucursală a unei societăţi de servicii de investiţii financiare într-un
stat membru

3 luni de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

15.

CNVM

Retragere autorizaţie de funcţionare societate de servicii de investiţii financiare

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

16.

CNVM

Retragere autorizaţie sucursală intermediari din state membre

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului
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17.

CNVM

Retragere autorizaţie consultanţi de investiţii

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

18.

CNVM

Retragere autorizaţie traderi

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

19.

CNVM

Retragere autorizaţie agenţi pentru servicii de investiţii financiare

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

20.

CNVM

Retragere autorizaţie reprezentant compartiment control intern pentru
intermediari

15 zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

21.

CNVM

Retragere autorizaţie sediu secundar al societăţii de servicii de investiţii
financiare

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

22.

CNVM

Înscrierea în registrul CNVM a sucursalelor firmelor de investiţii din statele
membre

2 luni de la primirea
comunicării din partea
autorităţii competente din
statul membru de origine

23.

CNVM

Autorizaţie societate de administrare a investiţiilor

6 luni de la data transmiterii
documentaţiei complete

24.

CNVM

Autorizare reglementări interne ale societăţii de administrare a investiţiilor

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului
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25.

CNVM

Autorizarea modificării reglementărilor interne ale societăţii de administrare a
investiţiilor

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

26.

CNVM

Avizarea delegării de către societatea de administrare a investiţiilor a
activităţilor de administrare a portofoliului colectiv

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

27.

CNVM

Autorizarea modificărilor în modul de organizare şi funcţionare al societăţilor
de administrare a investiţiilor

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

28.

CNVM

Avizare depozitar

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

29.

CNVM

Avizarea modificărilor documentelor legate de desfăşurarea activităţii de
depozitare

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

30.

CNVM

Autorizaţie de constituire şi funcţionare fond deschis de investiţii, autorizare
derulare ofertă publică de titluri de participare fond deschis de investiţii,
autorizare regulilor fondului deschis de investiţii, autorizare prospect de
emisiune fond deschis de investiţii

30 de zile de la data primirii
documentaţiei complete

31.

CNVM

Autorizarea oricăror modificări care au stat la baza autorizării unui fond deschis 30 de zile de la data primirii
de investiţii
documentaţiei complete

32.

CNVM

Autorizaţie de funcţionare societate de investiţii, autorizare derulare ofertă
publică de titluri de participare ale societăţii de investiţii, autorizare act
constitutiv al societăţii de investiţii

30 de zile de la data primirii
documentaţiei complete
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33.

CNVM

Autorizarea prospect de emisiune în vederea constituirii societăţii de investiţii
prin subscriere publică

30 de zile de la data primirii
documentaţiei complete

34.

CNVM

Autorizaţie modificări în modul de organizare şi funcţionare al societăţilor de
investiţii

30 de zile de la data primirii
documentaţiei complete

35.

CNVM

Autorizare modificări reglementări interne

30 de zile de la data primirii
documentaţiei complete

36.

CNVM

Aprobare intenţie dobândire poziţie semnificativă în cadrul unei societăţi de
administrare a investiţiilor

90 de zile de la data
notificării

37.

CNVM

Aprobare intenţie majorare participaţie în cadrul unei societăţi de administrare a 90 de zile de la data
investiţiilor astfel încât să se atingă sau să se depăşească 20%, 33% sau 50%
notificării
din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot

38.

CNVM

Autorizarea unui OPCVM să deţină, pe principiul dispersiei riscului, până la
100% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare
emise sau garantate de un stat membru, de autorităţile publice locale ale
acestuia, de un stat nemembru sau de un organism public internaţional din care
fac parte unul sau mai multe state membre.

30 de zile de la data primirii
documentaţiei complete

39.

CNVM

Autorizarea OPCVM de a contracta împrumuturi

5 zile lucrătoare de la data
primirii documentaţiei
complete

40.

CNVM

Înregistrarea la CNVM a OPC nearmonizate din Statele membre şi ale OPC din
Statele nemembre care intenţionează să distribuie pe teritoriul României titluri
de participare

30 de zile de la data primirii
documentaţiei complete

41.

CNVM

Înscriere în Registrul CNVM a OPCVM din Statele membre care intenţionează
să ofere public titluri de participare în România

2 luni de la data primirii
documentaţiei complete
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42.

CNVM

Înscrierea în Registrul CNVM a societăţilor de administrare a investiţiilor din
Statele membre, care vor să presteze servicii pe teritoriul României, în mod
direct sau prin constituirea de sucursale

2 luni de la data primirii
documentaţiei complete

43.

CNVM

Autorizarea înfiinţării de sucursale de către societăţi de administrare a
investiţiilor autorizate în State nemembre

6 luni de la data primirii
documentaţiei complete

44.

CNVM

Înregistrarea la CNVM a AOPC care atrag în mod privat resurse financiare şi
care sunt administrare de o SAI

30 de zile de la data primirii
documentaţiei complete

45.

CNVM

Înregistrarea la CNVM a AOPC care atrag în mod public resurse financiare

30 de zile de la data primirii
documentaţiei complete

46.

CNVM

Avizare prospect de emisiune pentru constituirea prin subscripţie publică a
societăţii de investiţii de tip închis care atrage în mod public resurse financiare

30 de zile de la data primirii
documentaţiei complete

47.

CNVM

Avizare modificări ale documentelor AOPC care atrag în mod public resurse
financiare

30 de zile de la data primirii
documentaţiei complete

48.

CNVM

Retragerea autorizaţiei societăţii de administrare a investiţiilor

30 de zile de la data primirii
documentaţiei complete

49.

CNVM

Retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern al
societăţii de administrare a investiţiilor

15 zile de la data primirii
documentaţiei complete

50.

CNVM

Retragerea avizului de funcţionare ca depozitar

30 de zile de la data primirii
documentaţiei complete

51.

CNVM

Retragerea autorizaţiei OPCVM

30 de zile de la data primirii
documentaţiei complete
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52.

CNVM

Retragerea avizului de înregistrare a AOPC

30 de zile de la data primirii
documentaţiei complete

53.

CNVM

Autorizaţie de funcţionare operator de piaţă

90 de zile de la data
depunerii cererii şi a
documentaţiei complete

54.

CNVM

Aprobare intenţie de achiziţie de acţiuni ale operatorului de piaţă care conduce
la o deţinere de 5% din totalul drepturilor de vot

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

55.

CNVM

Validare membrii consiliului de administraţie al operatorului de piaţă

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

56.

CNVM

Autorizare piaţă reglementată

90 de zile de la data
depunerii cererii şi a
documentaţiei complete
pentru prima piaţă
reglementată administrată de
un operator de piaţă,
respectiv 60 de zile pentru
următoarele pieţe
reglementate

57.

CNVM

Autorizare modificări în modul de organizare şi funcţionare al operatorului de
piaţă

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

58.

CNVM

Autorizare majorare sau reducere capital social al operatorului de piaţă ca
urmare a operaţiunilor de fuziune/divizare

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului
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59.

CNVM

Aprobare mod de organizare şi funcţionare a sistemului de arbitraj al
operatorului de piaţă

30 de zile

60.

CNVM

Aprobare proceduri operator de piaţă prin care se stabileşte amânarea publicării
detaliilor unor tranzacţii

30 de zile

61.

CNVM

Aprobare efectuare decontare tranzacţii încheiate în piaţa reglementată printr-un 30 de zile
alt sistem de decontare decât cel desemnat de operatorul de piaţă

62.

CNVM

Retragere autorizaţie de funcţionare operator de piaţă

90 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

63.

CNVM

Retragere autorizaţie piaţă reglementată

90 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

64.

CNVM

Avizare intenţie de constituire sistem alternativ de tranzacţionare

30 de zile

65.

CNVM

Aprobare sistem alternativ de tranzacţionare

60 de zile de la data
depunerii cererii şi a
documentelor complete

66.

CNVM

Aprobare modificări ale regulilor de funcţionare şi ale oricăror alte proceduri
ale sistemului alternativ de tranzacţionare

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului

67.

CNVM

Retragere aprobare constituire şi administrare sistem alternativ de
tranzacţionare

30 de zile de la înregistrarea
dosarului complet al
solicitantului
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68.

CNVM

Decizie/atestat înscriere entităţi în Registrul CNVM

Pentru entităţile care se
supun autorizării / avizării /
aprobării / înregistrării la
CNVM înscrierea se face
simultan cu autorizarea /
avizarea / aprobarea /
înregistrarea la CNVM,
respectiv 30 de zile pentru
celelalte cazuri, cu excepţiile
menţionate în prezentul tabel

69.

CNVM

Autorizarea înfiinţării depozitarului central

60 de zile de la data
depunerii cererii şi a tuturor
documentelor prevăzute la
art. 7 din Regulamentul
CNVM nr. 13/2005

70.

CNVM

Autorizaţia de funcţionare a depozitarului central

30 de zile de la data
depunerii documentaţiei
complete

71.

CNVM

Deciziile de validare/aprobare a membrilor consiliului de administraţie al
depozitarului central şi, respectiv, a conducătorilor acestuia

60 de zile de la data
depunerii cererii şi a tuturor
documentelor prevăzute la
art. 7 din Regulamentul
CNVM nr. 13/2005

72.

CNVM

Decizie de aprobare a dobândirii de către o persoană juridică a unei deţineri de
5% din drepturile de vot la depozitarul central

30 de zile de la data
depunerii dosarului complet

73.

CNVM

Aprobarea prealabilă a oricăror modificări în modul de organizare şi
funcţionare a depozitarului central

30 de zile de la data
depunerii dosarului complet
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74.

CNVM

Autorizaţia de funcţionare a casei de compensare/ contrapărţii centrale

30 de zile de la data
depunerii cererii şi a tuturor
documentelor menţionate la
art. 119 alin. (1) din
Regulamentul CNVM nr.
13/2005

75.

CNVM

Retragerea autorizaţiei casei de compensare/ contrapărţii centrale

90 de zile de la data
depunerii documentaţiei
complete

76.

CNVM

Aprobarea oricărei achiziţii de acţiuni ale casei de compensare/contrapărţii
centrale, care va duce la o deţinere ce ar atinge sau ar depăşi 10%, 20%, 33%,
50% din totalul drepturilor de vot

30 de zile de la data
înregistrării documentaţiei
complete

77.

CNVM

Autorizarea oricăror modificări a condiţiilor care au stat la baza acordării
autorizaţiei casei de compensare/ contrapărţii centrale

30 de zile de la data
înregistrării documentaţiei
complete

78.

CNVM

Aprobare document de ofertă publică de cumpărare/preluare

10 zile lucrătoare de la data
înregistrării documentaţiei
complete
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79.

CNVM

Aprobare prospect de ofertă publică de vânzare sau prospect în vederea
admiterii la tranzacţionare

10 zile lucrătoare de la data
înregistrării documentaţiei
complete
sau
20 zile lucrătoare de la data
înregistrării documentaţiei
complete (în situaţia în care
solicită pentru prima dată
admiterea la tranzacţionare
pe o piaţă reglementată sau
emitentul nu a mai oferit
public valori mobiliare)

80.

CNVM

Aprobare amendament la documentul/prospectul de ofertă publică sau
prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare

7 zile lucrătoare de la data
depunerii documentaţiei
complete

81.

CNVM

Avizare anunţ preliminar ofertă publică de preluare voluntară

10 zile lucrătoare de la data
înregistrării documentaţiei
complete

82.

CNVM

Avizare anunţ în cazul exercitării dreptului conferit de art. 206 sau 207 din
Legea nr. 297/2004

30 de zile de la data
înregistrării documentaţiei
complete

83.

CNVM

Retragere de la tranzacţionare

30 de zile de la data
înregistrării documentaţiei
complete

84.

CNVM

Emitere atestat pentru confirmarea statutului de societate de tip închis

30 de zile de la data
înregistrării documentaţiei
complete
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85.

CNVM

Emitere atestat pentru înregistrarea grupurilor la CNVM

30 de zile de la data
înregistrării documentaţiei
complete

86.

CNVM

Înregistrarea la CNVM a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare

30 de zile de la data
înregistrării documentaţiei
complete

16. COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
1.

Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor

Autorizaţie de constituire pentru societăţile de asigurări

În termen de cel mult 4 luni
de la înregistrarea cererii de
autorizare de constituire

2.

CSA

Aviz pentru constituirea depozitelor colaterale de către asigurătorii care exercită Nu prevede
activitate de asigurări de viaţă;

3.

CSA

Aviz prealabil pentru efectuarea plasamentelor financiare în străinătate;

4.

CSA

Aprobare pentru calculul simplificat al rezervei matematice de către asigurătorii Nu prevede
care exercită activitate de asigurări de viaţă;

5.

CSA

Aviz pentru subscrierea riscurilor de tip catastrofă.

Nu prevede

6.

CSA

Aviz prealabil pentru calculul rezervei de prime

Nu prevede

7.

CSA

Aprobare pentru prelungirea termenului de depunere a raportului asupra
asigurărilor de viaţă

Nu prevede

8.

CSA

Agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societăţilor de
asigurare

Nu prevede

9.

CSA

Aprobare pentru efectuarea plăţilor din Fondul pentru protejarea asiguraţilor

Nu prevede

10.

CSA

Autorizaţie de funcţionare a brokerilor de asigurare

Cel mult 30 de zile de la data
înregistrarii dosarului

Nu prevede
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11.

CSA

Aprobarea transferului de portofoliu către alt asigurător

Nu prevede

12.

CSA

Aviz pentru planul de redresare financiară a asigurătorului aflat în prag de
insolvabilitate sau care prezintă un risc ridicat de insolvabilitate

Nu prevede

13.

CSA

Autorizaţie de practicare a asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru
pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule

Nu prevede

17. BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1.

Banca Naţională a României

Autorizaţie de funcţionare a cooperativelor de credit

60 zile

2.

BNR

Autorizaţie de intermediar al pieţei secundare a titlurilor de stat

30 zile

3.

BNR

Autorizaţie de intermediar al pieţei primare a titlurilor de stat

30 zile

4.

BNR

Autorizaţie prealabilă pentru efectuarea anumitor operaţiuni financiar-bancare

5 zile (se poate prelungi cu
10 zile)

5.

BNR

Avizare tehnică a sistemelor de plăţi şi decontări fără numerar, care cuprinde:

maxim 30 de zile

6.

BNR

Autorizaţie de punere în circulaţie a tirajului;

maxim 30 de zile

7.

BNR

Autorizaţie de funcţionare a structurii de prelucrare a instrumentului de plată.

maxim 30 de zile

8.

BNR

Aprobare prealabilă a modificărilor în situaţia băncilor

Nu prevede

9.

BNR

Autorizaţie de funcţionare a caselor de compensaţii interbancare

Nu prevede

10.

BNR

Autorizaţie pentru emiterea instrumentelor de plată electronică

30 zile

11.

BNR

Autorizaţie de realizare a fuziunii sau divizării băncilor

Cel mult 3 luni de la primirea
cererii de autorizare.
Autorizarea băncii / băncilor
rezultate se eliberează în
termen de cel mult 2 luni de
la primirea documentaţiei
prevăzute în acest scop
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12.

BNR

Autorizarea băncilor.

120 zile

18. SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
1.

Instituţii abilitate

Autorizare pentru a lucra cu material clasificat

a) pentru acces la informaţii
strict secrete de importanţă
deosebită - 90 de zile
lucrătoare;
b) pentru acces la informaţii
strict secrete - 60 de zile
lucrătoare;
c) pentru acces la informaţii
secrete - 30 de zile
lucrătoare;

2.

Instituţii abilitate

Autorizaţie de acces la informaţii clasificate

Nu prevede

3.

Oficiul Registrului Naţional al
Informaţiilor Secrete de Stat ORNISS

Autorizaţie de securitate industrială

Nu prevede

4.

ORNISS

Autorizaţie specială

Nu prevede

5.

ADS

Aviz de securitate industrială

Nu prevede

6.

ADS

Certificat de securitate

Nu prevede

7.

ORNISS

Certificat de securitate industrială

Nu prevede

8.

Inspectoratul General de
Comunicatii si Tehnologia
Informatiei(IGCTI)

Avize pentru coordonarea frecventelor in zona de granita, la solicitarea statelor
vecine

15 zile

9.

IGCTI

Avize pentru instalarea echipamentelor de radiocomunicatii, solicitate de
operatorii de comunicatii sau institutii publice

30 zile
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10.

STS

Avize acordate agentilor economici care desfasoara activitati de proiectare in
domenii care au legatura cu infrastructura de comunicatii speciale si de
cooperare

30 zile

19. SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE
1.

Instituţii abilitate

Autorizare pentru a lucra cu material clasificat

a) pentru acces la informaţii
strict secrete de importanţă
deosebită - 90 de zile
lucrătoare;
b) pentru acces la informaţii
strict secrete - 60 de zile
lucrătoare;
c) pentru acces la informaţii
secrete - 30 de zile
lucrătoare;

2.

Instituţii abilitate

Autorizaţie de acces la informaţii clasificate

Nu prevede

3.

Oficiul Registrului Naţional al
Informaţiilor Secrete de Stat ORNISS

Autorizaţie de securitate industrială

Nu prevede

4.

ORNISS

Autorizaţie specială

Nu prevede

5.

ADS

Aviz de securitate industrială

Nu prevede

6.

ADS

Certificat de securitate

Nu prevede

7.

ORNISS

Certificat de securitate industrială

Nu prevede
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20. SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ
1.

Instituţii abilitate

Autorizare pentru a lucra cu material clasificat

a) pentru acces la informaţii
strict secrete de importanţă
deosebită - 90 de zile
lucrătoare;
b) pentru acces la informaţii
strict secrete - 60 de zile
lucrătoare;
c) pentru acces la informaţii
secrete - 30 de zile
lucrătoare;

2.

Instituţii abilitate

Autorizaţie de acces la informaţii clasificate

Nu prevede

3.

Oficiul Registrului Naţional al
Informaţiilor Secrete de Stat ORNISS

Autorizaţie de securitate industrială

Nu prevede

4.

ORNISS

Autorizaţie specială

Nu prevede

5.

ADS

Aviz de securitate industrială

Nu prevede

6.

ADS

Certificat de securitate

Nu prevede

7.

ORNISS

Certificat de securitate industrială

Nu prevede
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21. SERVICIUL DE ROMÂN DE INFORMAŢII
1.

Instituţii abilitate

Autorizare pentru a lucra cu material clasificat

a) pentru acces la informaţii
strict secrete de importanţă
deosebită - 90 de zile
lucrătoare;
b) pentru acces la informaţii
strict secrete - 60 de zile
lucrătoare;
c) pentru acces la informaţii
secrete - 30 de zile
lucrătoare;

2.

Instituţii abilitate

Autorizaţie de acces la informaţii clasificate

Nu prevede

3.

Oficiul Registrului Naţional al
Informaţiilor Secrete de Stat ORNISS

Autorizaţie de securitate industrială

Nu prevede

4.

ORNISS

Autorizaţie specială

Nu prevede

5.

ADS

Aviz de securitate industrială

Nu prevede

6.

ADS

Certificat de securitate

Nu prevede

7.

ORNISS

Certificat de securitate industrială

Nu prevede

22. COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
1.

Colegiul Medicilor Veterinari

Atestat de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar

Nu prevede

2.

CMV

Cartea de identitate a Medicului Veterinar

Nu prevede

3.

Consiliile Judeţene ale
Colegiului Medicilor Veterinari,
respectiv al Municipiului
Bucureşti

Certificatul de Înregistrare a cabineterlor medical-veterinare

Nu prevede
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23. CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
1.

Consiliul Naţional al
Audiovizualului

Licenţă audiovizuală

30 zile

2.

Consiliul Naţional al
Audiovizualului

Acordul CNA pentru cedarea licenţelor de emisie pentru comunicaţie
audiovizuală pe cale radioelectrică emise în baza legii audiovizualului nr.
48/1992

Nu prevede

24. CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
1.

Fondul Naţional de Asigurare
pentru Accidente de Muncă şi
Boli Profesionale

Funcţionarea asociaţiilor de asigurare profesionale

Nu prevede

2.

Fondul Naţional de Asigurare
pentru Accidente de Muncă şi
Boli Profesionale

Autorizaţie de funcţionare a asociaţilor profesionale de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale

Nu prevede

25. INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
1.

Inspectoratul de Stat în
Construcţii

Autorizaţie pentru laboratoarele de încercări în construcţii

Nu prevede

2.

Inspectoratul de Stat în
Construcţii

Aviz tehnic

Nu prevede

Aviz pentru codurile de conduită elaborate de asociaţiile profesionale

Nu prevede

26. AVOCATUL POPORULUI
1.

Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal

27. COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
1.

Colegiul Medicilor din România Certificat de membru al Colegiul Medicilor din România

Nu prevede
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28. CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ACADEMICĂ ŞI ACREDITARE
1.

Consiliul Naţional de Evaluare
Academică şi Acreditare

Autorizaţie de funcţionare provizorie, de acreditare şi de retragere a acestora.

Nu prevede

29 - CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
1.

Subcomisia Naţională de
Acreditare a Furnizorilor de
Dispozitive Medicale

Certificat de acreditare a furnizorilor de dispozitive medicale

30 zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii de
acreditare

30. ORGANISM DE GESTIUNE COLECTIVĂ A DREPTURILOR DE AUTOR DE OPERE MUZICALE
1.

Organism de gestiune colectivă
a drepturilor de autor de opere
muzicale

Autorizaţie de utilizare a operelor sau prestaţiilor titularilor drepturilor în scop
ambiental

Nu prevede

* Dacă legea nu prevede un termen pentru soluţionarea cererii de autorizare, autorităţile administraţiei publice sunt obligate să soluţioneze cererea de
autorizare în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.

BUCURESTI, SECTOR 1
TELEFON 0726.30.66.61
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