
R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 
Compartimentul Informare Publică

Piața Revoluției nr. 1A, București, tel/fax: 021/264.86.17    email: dirp@mai.gov.ro

NESECRET     Exemplar nr.1    Nr. 1738931 București, 26.09.2022

Domnului Adrian Vasilache - HotNews

Referitor la cererea dumneavoastră1, formulată în baza Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,
vă comunicăm următoarele:

În legătură cu punctele 1, 2 și 3, precizăm că proiectul „HUB Servicii (Centrul de
furnizare servicii electronice) la nivelul M.A.I.”, cod SMIS 2014+122632, este cofinanțat
prin  Programul  Operațional  Competitivitate  2014-2020.  Acesta  se  află  în  etapa  de
implementare,  conform  Contractului  de  finanțare  nr.  7/2.3.1/11.07.2019  și  Actului
adițional la contractul de finanțare nr.  1/08.09.2020, derulându-se în același  timp mai
multe  activități  specifice,  conform  graficului  de  implementare,  având  ca  termen  de
finalizare data de 10.07.2023. 

Cu privire  la  „licitația  anulată”  a  componentei  de proiectare  și  execuție  (anunț
SEAP CN1021294/23.05.2020), având în vedere că până la termenul limită de depunere a
ofertelor,  respectiv  14.07.2020,  nu  au  fost  depuse  oferte  din  partea  operatorilor
economici, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016
privind  achizițiile  publice,  autoritatea  contractantă  a  anulat  procedura  de  atribuire  a
contractului  sus-menționat.  Procedura  de  achiziție  s-a  reluat  (anunț  SEAP
CN1026011/09.11.2020),  contractul  fiind  atribuit,  la  data  de  02.08.2021,  operatorului
economic  NESS  PROIECT  EUROPE  S.R.L.  Prețul  total  al  contractului  este  de
74.859.634, 57 lei (incluzând TVA).

Totodată, menționăm că activitățile aferente serviciului electronic pentru obținerea
cazierului judiciar vizează componenta de dezvoltare servicii electronice și reprezintă o
activitate  distinctă  în  cadrul  proiectului,  fiind  derulată  conform  graficului  de
implementare al proiectului „HUB de servicii (Centrul de furnizare servicii electronice)
la nivelul MAI”. 

În acest sens, precizăm că perioada de implementare a proiectului este de 48 de
luni, începând cu 11.07.2019, versiunea finală a portalului HUB (care va conține și partea
de cazier) urmând să fie funcțională începând cu iulie 2023. 

Pentru  mai  multe  informații  despre  proiectul  ”HUB  de  servicii  (Centrul  de
furnizare servicii electronice) la nivelul MAI”, puteți accesa următorul link disponibil pe
site-ul  MAI:  https://www.mai.gov.ro/hub-de-servicii-centrul-de-furnizare-servicii-elec-
tronice-la-nivelul-mai-cod-smis-2014-122632/  

1 înregistrată la Direcția Informare și Relații Publice cu nr. 1738874/ 2022.
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În legătură cu punctul 4, potrivit prevederilor Legii nr. 290/2004 privind cazierul
judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „data de la care se poate
depune  cererea  electronică  de  obținere  a  certificatului  de  cazier  judiciar,  precum  și
procedura de depunere se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne”. În același
timp, precizăm că, de îndată ce demersurile privind oferirea de servicii de cazier judiciar
online se vor finaliza, iar fluxul de lucru va deveni operațional, cetățenii vor fi informați
în mod public cu privire la aceste aspecte, prin intermediul unor comunicate de presă.

  Cu privire la punctul 5,  vă facem cunoscut că, în ultimii 5 ani, la nivel național,
au fost eliberate între 2.000.000 și 2.500.000 de certificate de cazier judiciar, anual.

Referitor la punctul 6, precizăm că activitatea de eliberare a certificatelor de cazier
judiciar este reglementată de Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu
modificările  și  completările  ulterioare.  Potrivit  prevederilor  acestui  act  normativ,
persoanele  aflate  în  România  pot  obține  certificatul  de  cazier  judiciar  de  la  orice
subunitate de poliție în care funcționează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier
judiciar, singurul document necesar fiind un act de identitate în termen de valabilitate.
Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc sau în cel mult 3 zile de la
data solicitării, iar această activitate este scutită de taxe.
Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita și prin împuterniciții
acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:
 a) în România, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocațiale
sau de  către  un alt  împuternicit,  pe baza  unei  procuri  autentificate  de către  un notar
public;
b) în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile
consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerințelor legalizării actelor
străine. 

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 290/2004, persoanele care se
află în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Totodată,  conform art.  29  alin.  (3)  și  (4)  din  același  act  normativ,  la  cererea
motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale
României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverințe
în care consemnează rezultatele verificărilor.  Aceste adeverințe au valoarea juridică a
unui certificat de cazier judiciar, se utilizează exclusiv în străinătate, se eliberează în cel
mult 10 zile de la data solicitării și sunt valabile 6 luni de la data eliberării.  
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