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ORDIN 

 
privind aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea 

Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii 
economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din 

domeniul proiectelor de infrastructură de transport 
 

 
În temeiul dispozițiilor art. 4 din H.G. nr. 342 din 16 martie 2022 privind aprobarea 

mecanismului pentru crearea şi utilizarea bazei de date cu utilaje şi echipamente prin înfiinţarea 
Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în 
vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de 
infrastructură de transport și al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și 
completările ulterioare 
 
viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii și ministrul cercetării, 
inovării și digitalizării emit prezentul  
 

ORDIN: 
 

Art. 1 - Se aprobă Normele metodologice privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Registrului 
utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea 
participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură 
de transport, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 2 - Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
 

VICEPRIM-MINISTRU, 
MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI 

INFRASTRUCTURII 
 

SORIN MIHAI GRINDEANU 

MINISTRUL CERCETĂRII, INOVĂRII 
ŞI DIGITALIZĂRII 

 
 

SEBASTIAN-IOAN BURDUJA 
 

SECRETAR DE STAT 
IONEL SCRIOȘTEANU 

 
 
 

SECRETAR GENERAL  
MARIANA IONIȚĂ 
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SECRETAR GENERAL ADJUNCT 
ADRIAN-DANIEL GĂVRUȚA 

 
 
 

DIRECȚIA AVIZARE 
DIRECTOR 

LAURA ȚOPA 
 

 
DIRECŢIA ECONOMICĂ  

DIRECTOR 
LAURA – DIANA GÎRLĂ 

 
 

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE TRANSPORT 
DIRECTOR GENERAL 

FELIX ARDELEAN 
 

 
DIRECȚIA TRANSPORT NAVAL 

DIRECTOR 
DOINA TEODORA COJOCARU 

 
 

DIRECȚIA TRANSPORT FEROVIAR 
DIRECTOR 

DRAGOȘ ANOAICA 
 

 
DIRECȚIA GENERALĂ STRATEGIE 

DIRECTOR GENERAL 
ROBERT DOBRE 

 
 

DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI INVESTIȚII 
DIRECTOR 

MIHAELA MOCANU 


