
  
 

  

 

Nr.                   /                  2022 

Către 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Domnului Ministru Cseke Attila 

Stimate domnule Ministru, 

 

Având în vedere tendința și intenția de digitalizarea serviciilor oferite de către instituțiile 
publice în scopul asigurării unor servicii rapide, sigure și eficiente către populație vă 
aducem la cunoștință faptul că în unele cazuri metodologia prevăzută în legislația în 
vigoare nu permite prelucrarea documentelor în formă digitală. Pentru exemplu amintim 
prevederile Ordonanței de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la 
închirierea sau concesionarea bunurilor proprietate publică unde persoana interesată nu 
are posibilitate legală să depună oferta în formă digitală: 

,,ART. 336 
Reguli privind oferta 
(3) Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la locul precizat în anunţul de 
licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de 
autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi 
ora. 
(4) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul 
exterior va trebui să conţină: 
a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, 
fără îngroşări, ştersături sau modificări; 
b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor 
autorităţii contractante; 
c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 
(5) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea 
ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.” 
Pentru asigurarea unor servicii rapide, sigure și eficiente, în formă digitală, către populație, 
vă rugăm să analizați posibilitatea modificării acestor prevederi legale în așa fel în cât să fie 
posibilă prelucrarea documentelor în formă digitală. 

Cu deosebit respect, 

Birta Antal Bara Lenke 
director general consilier 

 Máthé Árpád 
 consilier 

 Miercurea Ciuc, 18 octombrie 2022 
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