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CHESTIONAR 
Privind disfuncționalitățile la nivelul cadrului normativ și instituțional din domeniile 

amenajarea teritoriului și urbanism, construcții și din domeniile conexe 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionarul este elaborat în cadrul Proiectului „Sistematizarea legislației din domeniul 
amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a 
structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu” 
SIPOCA 50. Mai multe informații privind proiectul puteți accesa la 
https://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-3100 

Scopul chestionarului este de a colecta informații relevante pentru identificarea 
disfuncționalităților la nivelul cadrului normativ și instituțional din domeniile amenajarea 
teritoriului și urbanism, construcții și din domeniile conexe. 

Formatul editabil al chestionarului poate fi accesat la https://www.mdrap.ro/evenimente-2041 

Notă: Se încurajează transmiterea chestionarului și către alți membri / responsabili din cadrul 
organizației. 
 

Numele și prenumele 

respondentului: 
 

Funcția: 
 

 

Instituția/ Organizația 
 

 

Data completării  
 

 

Adresa e-mail / 

Telefon 

 

 

https://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-3100
https://www.mdrap.ro/evenimente-2041
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1. În care dintre domeniile menționate mai jos are instituția/organizația dumneavoastră atribuții? 

☐ Amenajarea teritoriului și urbanism 

☐ Construcții 

☐ Domenii conexe celor de mai sus, respectiv...... 
 
2. Vă rugăm să ne indicați atribuțiile principale (spre exemplu reglementare, avizare, control 
etc.) și legislația prin care sunt stabilite acestea. 

 
 

3. Vă rugăm menționați mai jos obiectivele instituției/organizației dumneavoastră relevante 
pentru domeniile amenajarea teritoriului, urbanism și construcții. 
Obiectivele pot fi stabilite în cadrul actelor de înființare sau în cadrul unor Strategii naționale, politici 
publice sau alte strategii specifice.  

 
 

4. Vă rugăm sa detaliați cum definește instituția/organizația termenii: 

- „CONSTRUCȚIE” 

- „DEZVOLTARE URBANĂ” 

 
 

5. Există protocoale / parteneriate încheiate de către instituția/organizația dumneavoastră cu alte 
instituții/ asociații în vederea îndeplinirii atribuțiilor în domeniile amenajării teritoriului, 
urbanismului și construcțiilor sau în domenii conexe acestora (ex. transmiterea sau colectarea unor 
informații, delegarea unor funcții etc.)? 

☐ Da 

☐ Nu  
Dacă da, vă rugăm să ne menționați instituția/organizația parteneră și obiectul 
protocolului/parteneriatului. 

 
 

6. Ați identificat cu ocazia desfășurării activității specifice organizației dumneavoastră aspecte 
problematice care țin de cadrul normativ în vigoare (de ex. vid legislativ, necorelare între diferite 
acte normative) în ceea ce privește domeniile amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor 
sau domenii conexe acestora?  

☐ Da 

☐ Nu 
Dacă da, vă rugăm să ne indicați și detaliații problema / problemele identificată / identificate. 

Detalii privind problema/problemele identificată/identificate: 

a. vid legislativ identificat 
b. necorelare între diferite acte normative 
c. altele (de ex. neclarități privind terminologia folosită în actele normative sau administrative, 

probleme în definirea conceptelor/termenilor utilizați)  
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7. Ați identificat cu ocazia desfășurării activității specifice organizației dumneavoastră situații în 
care există probleme de aplicare a cadrului legal (de ex. interpretări diferite ale prevederilor 
aceluiași act normativ)?  

☐ Da 

☐ Nu 
 
Dacă da, vă rugăm să indicați și detaliați problema / problemele identificată / identificate. 

Detalii privind problema / problemele identificată/identificate:  
 
 

8. Ați identificat cu ocazia desfășurării activității specifice organizației dumneavoastră aspecte 
problematice în funcționarea instituțiilor cu atribuții în domeniile amenajării teritoriului, 
urbanismului și construcțiilor sau în domenii conexe acestora (ex. suprapuneri ale atribuțiilor 
instituționale sau inexistența/ insuficiența atribuțiilor unor instituții)?  

☐ Da 

☐ Nu 
Dacă da, vă rugăm să ne indicați și detaliați problema/problemele identificată/identificate. 

Detalii privind problema / problemele identificată/identificate:  
 
 

9. Care sunt principalele recomandări/propuneri pentru îmbunătățirea cadrului normativ și 
instituțional actual din domeniile amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și din 
domeniile conexe acestora?  

Vă rugăm să considerați următoarele tipuri de propuneri: 
a. Propuneri care vizează revizuirea cadrului legal în domeniul: 

o amenajării teritoriului și urbanismului 
o construcțiilor 
o domenii conexe 

 
 

b. Propuneri care vizează îmbunătățirea cadrului legal ce stabilește activitatea instituției pe care 
o reprezentați 

 
 

c. Propuneri care vizează îmbunătățirea cadrului legal prin care se stabilește modul de colaborare 
/ cooperare între instituții/organizații 

 
 

 
Chestionarul se va definitiva în urma reuniunilor de lucru și va fi înaintat în formă finală la adresa de e-
mail oana.cone@mdrap.ro. 


