
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 
privind stabilirea unor măsuri în legătură cu utilizarea înscrisurilor în formă 
electronică de către factorii implicați în activitățile din domeniile amenajarea 

teritoriului, urbanism, arhitectură, construcții și unele profesii liberale 
 
 Având în vedere dispozițiile Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile 
de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 
1999/93/CE, 
 
 Ținând cont de faptul că pentru asigurarea unei implementări eficiente a 
dispozițiilor Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere 
pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, 
este necesară adoptarea unor măsuri specifice pentru procesele de planificare 
urbanistică, proiectare, avizare, autorizare și execuție, recepție, utilizare și postutilizarea 
a lucrărilor de construcții, precum și pentru cele specifice unor profesii liberale, 
 

Având în vedere definițiile relevante prevăzute la art. 3 din Regulamentul nr. 
910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind 
identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața 
internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, 

 
 Ținând cont de dispozițiile art.5 alin. (3) și ale art. 16 din Legea nr. 
55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial nr. 396 din 15 mai 2020, în 
vigoare începând cu 18 mai 2020, care prevăd restricționarea drepturilor persoanelor de 
a circula precum și a desfășurării activităților de muncă în sectorul public și cel privat, 
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 Luând în considerare că una dintre modalitățile de depășire a dificultăților impuse 
de măsurile recomandate de autoritățile competente în domeniul sanitar privind 
limitarea răspândirii infecției COVID-19 precum și respectarea distanțării sociale 
presupune extinderea cadrului legal necesar utilizării și recunoașterii semnăturii 
electronice și a documentelor electronice în domeniul urbanismului, arhitecturii și 
construcțiilor și posibilității de depunere exclusiv electronică a documentațiilor nu doar 
autorităților publice locale ci și persoanelor fizice și juridice care sunt împuternicite de 
lege să realizeze procesele de planificare, proiectare, execuție și exploatare a 
construcțiilor, precum și pentru cele specifice unor profesii liberale,  
 
 Având în vedere necesitatea recunoașterii efectelor juridice depline ale 
documentelor electronice și a semnăturii electronice a tuturor profesioniștilor și 
specialiștilor atestați și autorizați în domeniile amenajării teritoriului și urbanismului, 
arhitecturii și construcțiilor pentru tot ciclul de viață al construcțiilor, precum și pentru 
cele specifice unor profesii liberale așa încât activitățile să se poată desfășura prin 
mijloace electronice în deplină siguranță și în condiții de legalitate,  
 

În condițiile în care situația actuală impune identificarea de măsuri care să 
sprijine mediul economic și pregătirea investițiilor în construcții precum și pentru cele 
specifice unor profesii liberale și nu stoparea sau întârzierea  acestora,  
 
 Având în vedere nevoia identificării de măsuri imediate atât în contextul stării de 
alertă pe teritoriul României dar și în contextul digitalizării aplicate prin reglementările 
aprobate prin actele normative în domeniul autorizării lucrărilor de construire, rezultă 
fără echivoc necesitatea adoptării în regim de urgență a măsurilor menționate anterior, 
astfel încât să se asigure o funcționare corespunzătoare a proceselor de planificare, 
proiectare și execuție a investițiilor, precum și pentru cele specifice unor profesii 
liberale, 
 
 în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,  
 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:  
 
Art. I- Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul general pentru 

utilizarea înscrisurilor în formă electronică din domeniile amenajarea teritoriului, 
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urbanism, arhitectură și construcții și în domeniile de activitate ale profesiilor liberale. 
Art.II- (1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sunt aplicabile tuturor 

factorilor implicați, în condițiile legii, în activitățile menționate la art. I. 

(2) În sensul alin. (1) factorii implicați sunt: 

a) arhitecții cu drept de semnătură dobândit în conformitate cu prevederile Legii 
nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată,  

b) specialiștii cu drept de semnătură în domeniul urbanismului şi amenajării 
teritoriului recunoscut conform Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,  

c) factorii prevăzuți la art. 6 alin. (2) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în 
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

d) specialiștii care își exercită activitatea în domeniul cadastrului și publicității 
imobiliare în conformitate cu Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

e) specialiștii, experții și verificatorii atestați, în condițiile Legii nr.422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare. 

f) specialiștii care își exercită activitatea în domeniul auditului financiar atestați 
în condițiile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi 
al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,  

g) specialiștii care își exercită activitatea în domeniul consultanței fiscale, potrivit 
Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de 
consultanță fiscală, 

h) specialiștii care își exercită activitatea în domeniul activității de evaluare, 
potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării 
bunurilor, 

i)  specialiștii care își exercită activitatea în domeniul asistenței sociale, conform 
Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, 

j) medicii veterinari conform Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiunii de medic veterinar – Republicată. 
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Art. III- (1) Factorii prevăzuți la art. II, pot semna toate documentele și/sau 
documentațiile prevăzute de lege, fie prin semnătură olografă însoțită de ștampila/parafa 
profesională, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile profesiei pe care o 
practică, pentru cele întocmite în format scriptic, fie numai prin semnătura electronică 
calificată, emisă în condițiile prezentei Ordonanțe de Urgență, de prestatorii de servicii 
de încredere calificați, în corelare cu evidențele oficiale ale organismelor competente, în 
temeiul legii, să gestioneze dreptul de practică al specialiștilor care desfășoară activități 
specifice profesiilor/profesiilor reglementate menționate la art. II, pentru cele întocmite 
în format digital. 

(2) Prin excepție de la prevederile actelor normative menționate la art. II, alin. 
(2), precum și ale actelor normative subsecvente acestora, documentele și 
documentațiile semnate cu semnătură electronică calificată conform alin. (1) sau 
semnătură electronică calificată însoțită de copia electronică, conform art. VI, alin. (1) 
au aceeași forță  juridică cu cele semnate, conform reglementărilor specifice fiecărei 
profesii, cu semnătură olografă, pe care este aplicată ștampila/parafa profesională. 

Art. IV (1) Pentru emiterea sau modificarea unei semnături electronice calificate 
specifică factorilor prevăzuți la art. II, în condițiile prezentei Ordonanțe de urgență,  
prestatorii de servicii de încredere calificați au obligația de a verifica dacă datele privind 
identitatea,  calitatea profesională precum și orice alte elemente de identificare 
profesională a persoanei care solicită eliberarea sau modificarea semnăturii electronice 
corespund cu cele prevăzute în evidențele oficiale emise de organismul competent, în 
temeiul legii, să gestioneze dreptul de practică al specialiștilor din domeniul pentru care 
se cere emiterea sau modificarea semnăturii electronice. 

(2) Certificatele calificate pentru semnături electronice acordate în baza prevederilor 
prezentei Ordonanțe de Urgență și a Regulamentului UE nr. 910/2014 vor face 
mențiune și cu privire la elemente care dovedesc calitatea profesională, identificatorul 
unic al persoanei în raport cu organismul competent să acorde dreptul de practică 
precum și denumirea organismul competent care a acordat dreptul de practică titularului 
semnăturii electronice calificate.  

(3) Pe toată perioada valabilității semnăturii electronice calificate, prestatorii de servicii 
de încredere calificați au obligația de a colabora cu organismul competent care a acordat 
dreptul de practică persoanei care deține semnătura electronică calificată.   
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(4) La notificarea organismelor competente să acorde dreptul de practică, ca 
urmare a suspendării sau încetării valabilității dreptului de practică în condițiile legii, 
prestatorii de servicii de încredere calificați suspendă dreptul de utilizare a semnăturii 
electronice calificate eliberată, în condițiile prezentei ordonanței de urgență, 
profesionistului față de care a operat măsura suspendării sau încetării dreptului de 
practică. 

Art. V- În termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe de urgență, organismelor competente, în temeiul legii, să gestioneze dreptul 
de practică al specialiștilor care desfășoară activități specifice profesiilor/profesiilor 
reglementate menționate la art. II, au obligația de a elabora  actele administrative și/sau 
protocoalele tehnice necesare emiterii de către prestatorii de servicii de încredere a 
semnăturii electronice calificate în corelare cu evidențele oficiale pe care organismele 
competente le gestionează. 

Art. VI- (1) Până la momentul îndeplinirii de către organismele competente a 
obligației prevăzute la art. V, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, 
factorii implicați definiți la art. II alin. (2) pot întocmi documentele necesare 
desfășurării activității: 

a) în format scriptic, acestea fiind semnate cu semnătură olografă și, după caz, cu 
parafă/ștampilă profesională; 

b) în format electronic, acestea fiind semnate cu semnătură electronică calificată 
cu condiția ca documentele să fie însoțite de o copie pe suport informatic a 
tuturor documentelor care dovedesc calitatea profesională a semnatarului. 

(2) Ambele înscrisuri de la alin. (1) au aceeași valoare juridică. 

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), lit.b) semnătura electronică utilizată are la 
bază un certificat calificat pentru semnătură electronică emis în condițiile 
Regulamentului UE nr. 910/2014  și valabil la data utilizării semnăturii electronice. 

(4) Documentele de la alin. (1) întocmite în format scriptic se semnează de către 
toți semnatarii cu semnătură olografă și, după caz, cu aplicarea parafei sau ștampilei 
profesionale, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile fiecărei profesii, iar 
documentele întocmite în format electronic se semnează de către toți semnatarii cu 
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semnătură electronică calificată, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de 
urgență. 

 

Art. VII Prezenta ordonanța de urgență se completează cu dispozițiile 
Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 
iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile 
electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și cele ale 
reglementărilor legale menționate la art.II. 

Art VIII– Prezenta ordonanța de urgență se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

PRIM MINISTRU 
Ludovic ORBAN 
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