
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                            PROIECT 

    HOTĂRÂREA NR.______ 
     privind  aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea 

examenului de  atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de 
administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru 

activitatea de administrare a imobilelor  
   

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 20.12.2012; 
 Având  în vedere raportul nr.147918/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu, 
prin care se propune aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului de  atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de 
administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru 
activitatea de administrarea a imobilelor; 

În conformitate cu prevederile art.35 alin.1-3, art.36, art.54, art.56 alin.1, lit.b 
şi art.57 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari, modificată şi completată, art.58 din Hotărârea Guvernului 
nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, 
art.5 alin.1şi alin.3, lit.b din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, modificată şi completată, art.1, art.3, art.4 şi art.10 din Legea 
nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor 
publice, modificată şi completată, Legii nr.53/2003 privind Codul Municii, 
modificată şi completată, Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, modificată şi 
completată, Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, modificată 
şi completată, art.3 Cod Civil; 
  În temeiul art.36 alin.9, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de  

atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator 
de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de 
administrare a imobilelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.297/2010. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei   hotărâri. 

                                                                                                                                                 
          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            SE APROBĂ, 
Direcţia Patrimoniu                                                                       
Serviciul Administrare Locuinţe şi                    PRIMAR, 
Control asociaţii de proprietari                     Lia Olguţa Vasilescu   
Nr.147918/07.11.2012 
        
 
        

RAPORT 
 
 
 

La nivelul Municipiului Craiova prin Dispoziţia Primarului nr.1565 emisa 
la data de 24.09.2012 a fost constituită comisia de atestare a persoanelor fizice pentru 
îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în conformitate cu prevederile Legii 
nr.230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari, H.G. nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.230/2007. 

Prin H.C.L. nr.297/26.08.2010 s-a aprobat Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea 
îndeplinirii funcţiei de administrator de imobil.  

Necesitatea adoptarii unui nou regulament este justificata prin prisma 
faptului ca la nivelul Municipiului Craiova exista persoane juridice specializate care 
desfasoara activitatea de administrare a condominiilor fara a fi autorizate in conditiile 
Legii nr. 230/2007, iar actuala hotarare de consiliu local nu reglementeaza si 
modalitatea de autorizare a acestora. 
 Pe de alta parte, noul regulament vine sa stabileasca si conditiile de suspendare 
a atestatelor administratorilor de imobile, ca o masura complementara a neindeplinirii 
de catre acestia a atributiilor prevazute si sanctionate de lege, inainte de a se lua 
masura retragerii acestora. 

In activitatea de indrumare si control a asociatiilor de proprietari de catre 
compartimentul specializat din cadrul aparatului propriu al Primarului s-a constatat 
faptul ca modificarile legislative din domeniul specific asociatiilor de proprietari nu 
sunt insusite de catre toti administratorii de imobile generand deficiente majore in 
activitatea desfasurata de catre acestia, fapt pentru care se contureaza din ce in ce mai 
mult necesitatea evaluarii anuale a acestora care sa confirme cunostintele insusite in 
domeniul lor de activitate. 

Prezentul Regulament stabileste conditiile in care are loc evaluarea anuala 
a administratorilor de imobile, dar si  consecintele ce decurg ca urmare a 
nepromovarii sau neprezentarii la evaluarea anuala. 

De asemenea, retragerea atestatului/autorizatiei repreprezinta masura 
extrema la care poate recurge autoritatea emitenta insa actul normativ emis la nivel 
local trebuie sa stabileasca care sunt faptele savarsite de persoanele fizice sau juridice 
ce conduc la o astfel de sanctiune, motiv pentru care prin actuala reglementare trebuie 
cuprinse toate situatiile posibile in care poate avea loc o astfel de masura. 



Toate aceste masuri de imbunatatire a actualului Regulament s-au ivit din 
constatarile practice intalnite in activitatea de control a asociatiilor de proprietari si 
sunt menite sa adapteze actuala reglementare la modificarile legislative aparute, la 
necesitatile din  asociatiilor de proprietari de pe raza Municipiului Craiova, dar au ca 
scop si apararea intereselor proprietarilor din imobile prin asigurarea unui 
management profesionist si in egala masura cunoasterea de catre administratorii de 
imobile a tuturor conditiilor ce trebuie indeplinite pentru desfasurarea activitatii de 
administrare de imobile, conduita ce trebuie sa o respecte, actiunile ce trebuie 
intreprinse sau consecinta inactiunilor sale. 

Noul Regulament vine sa consolideze o parte a procedurii deja stabilita prin 
inserarea unor norme imperative si de imediata aplicare , dar sa si completeze 
situatiile noi sau neprevazute la momentul adoptarii actualei reglementari. 

Autorizarea persoanei juridice specializate, suspendarea atestatului, 
suspendarea sau retragerea autorizatiei, evaluarea anuala a administratorilor de 
imobile, atributiile comisiei de solutionare a contestatiilor etc. sunt suficiente 
elemente care justifica oportunitatea adoptarii unui nou Regulament de 
atestare/autorizare . 

In ceea ce priveste legalitatea actului administrativ ce se doreste a fi 
adoptat, temeiul de drept isi gaseste suportul juridic in dispozitiile art.54 din Legea 
nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 
coroborate cu prevederile art.58 H.G. nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 ce statueaza faptul ca persoanele fizice 
care au calitatea de administrator de imobile, precum si persoanele juridice 
specializate sunt atestate/autorizate de către primar, la propunerea compartimentelor 
specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, în baza unei hotărâri a 
consiliului local. 

Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor 
care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de 
proprietari. 

In conformitate cu prevederile art.22 din H.G. nr. 1588/2007 asociatia de 
proprietari angajeaza persoane fizice atestate pentru functia de administrator sau 
incheie contracte cu persoane juridice specializate si autorizate pentru realizarea, 
respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, intretinerii, investitiiIor si 
reparatiilor asupra proprietatii comune. 
           Pentru a fi autorizate de catre autoritatile administratiei publice locale pentru 
activitatea de administrare, persoanele juridice specializate trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele conditii: 
          a) sa aiba ca obiect de activitate numai domeniul asociatiiIor de proprietari ori 
ca activitate pnincipala administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract; 
          b) sa aiba angajate persoane atestate in conditiile prezentelor norme 
metodologice; 
          c)  sa dovedeasca ca au bonitate financiara. 
          Administratorii trebuie sa prezinte garantii morale, materiale si profesionale 
acceptate de comitetul executiv al asociatiei de proprietari a cladirii pe care urmeaza 
sa o administreze.  

În conformitate cu dispoziţiile actelor normative în vigoare privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, regulamentul de 
fata cuprinde 8 capitole, 64 articole şi 2 anexe, structurate astfel: 



Capitolul I - Dispoziţii Generale defineşte (art.1 – art.6): 
- obiectul regulamentului; 
- prevederile legale aplicabile;  
- termenii uzitaţi în cuprinsul regulamentului; 
Capitolul II – Atestarea persoanelor fizice in vederea indeplinirii 

functiei de administrator de imobile (art.7 – art.22), reglementeaza modul de 
obtinere a certificatului de administrator de imobile respectiv conditiile ce trebuie 
indeplinite de o persoana fizica pentru a putea desfasura activitatea de administrator 
de imobile, documentele necesare inscrierii la examenul de atestare, termenul de 
inscriere la examen, conditiile de promovare a examenului, termenul de contestatie, 
termenul de eliberare a certificatului de atestare. 

Capitolul III – Comisia de atestare si comisia de solutionare a 
contestatiilor (art.23 – art.31), reglementează modul de lucru al celor doua comisii şi 
precum si principalele atribuţii ale acestora. 

Capitolul IV -  Evaluarea anuala a administratorilor atestati (art.32 – 
art.35),  
reglementează modul de evaluare anuala a administratorilor atestati (fac exceptie 
administratorii care au obtinut atestatul in anul anterior) in vederea vizarii 
certficatului de atestare a pregatirii profesionale ca urmare a promovarii unui test tip 
grila. 
 Capitolul V – Retragera si suspendarea certificatului de atestare a 
administratorului de imobile persoana fizica (art.36 – art.39) reglementeaza 
conditiile de suspendare si de retragere a certificatului de atestare. 

 Capitolul VI – Autorizarea persoanelor juridice pentru activitatea 
de administrare a imobilelor (art.40 – art.49), reglementeaza modul de obtinere a 
autorizatiei in vederea desfasurarii activitatii de administrator de imobile respectiv 
conditiile ce trebuie indeplinite de o persoana juridica pentru a putea desfasura 
activitatea de administrator de imobile, documentele necesare pentru depunerea 
cererii de autorizare,  termenul de contestatie, termenul de valabilitate a autorizatiei. 

Capitolul VII – Retragerea autorizatiei (art.50 – art.53) reglementeaza 
conditiile de suspendare si de retragere a autorizatiei. 
  Capitolul VIII – Dispoziţii finale şi tranzitorii (art.54 – art.63).   

Cele 2 anexe constituite ca parte integrantă a regulamentului, conţin: 
Anexa 1: modelul si continutul certificatului de atestare; 
Anexa 2: modelul si continutul autorizatiei. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.35 alin. 1, alin. 2 si 
alin. 3, art. 36, art.54, art. 56 alin. 1 lit. b si art. 57 din Legea nr. 230/2007 privind 
infiintarea , organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si 
completarile ulterioare coroborate cu prevederile art.22 si art.58 din H.G. 
nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 
230/2007 privind infiintarea , organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari 
raportat la prevederile art. 5 alin. 1 si alin. 3 lit b din O.G. nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contraventiilor , cu modificarile si completarile ulterioare, art.1, art.3, art. 4 
si art.10 din Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii 
si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor 
sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii 
nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare , 
prevederile Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificarile si 



completarile ulterioare, ale Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, art.3 din Codul Civil  şi a 
art.36, alin.2, lit.d din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al municipiului Craiova: 

1. Aprobarea  Regulamentului privind organizarea şi desfasurarea 
examenului de atestare a persoanelor fizice in vederea indeplinirii functiei 
de administrator de imobile si autorizarea persoanelor juridice 
specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor; 

2. Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr.297/26.08.2010. 
 
 
            DIRECTOR EXECUTIV,      Intocmit, 
                Adriana Cîmpeanu      Sef Serviciu 
        Pirvu Doina 
 
 
         
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Cons. Jur. Mihaela Ciobanu 
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Anexa 1 
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VIZE ANUALE 
Nr. 
crt Data Anul Semnătura 

1   

 
 

Primar, 
 
 

2   

 
 

Primar, 
 
 

3   

 
 

Primar, 
 
 

4   

 
 

Primar, 
 
 

5   

 
 

Primar, 
 
 

6   

 
 

Primar, 
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Anexa 1 – Verso 
Nr. 
crt Data Anul Semnătura 

7   

 
 

Primar, 
 
 

8   

 
 

Primar, 
 
 

9   

 
 

Primar, 
 
 

10   

 
 

Primar, 
 
 

11   

 
 

Primar, 
 
 

12   

 
 

Primar, 
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REGULAMENT 
PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE 

ATESTARE A PERSOANELOR FIZICE IN VEDEREA INDEPLINIRII 
FUNCTIEI DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE SI AUTORIZAREA 

PERSOANELOR JURIDICE SPECIALIZATE PENTRU ACTIVITATEA DE 
ADMINISTRARE A IMOBILELOR 

 
 

CAPITOLUL I  
DISPOZITII GENERALE 

 
Art.1 Obiectul prezentului regulament il constituie stabilirea cadrului general si 

procedura privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare a persoanelor 
fizice in vederea indeplinirii functiei de administrator de imobile, precum si 
autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a 
imobilelor. 

Art.2 Regulamentul stabileşte scopul, cadrul de referinţă şi metodologia 
atestării persoanelor fizice si autorizarea persoanelor juridice pentru desfasurarea 
activitatii de administrare a proprietatilor imobiliare. 

Art.3 Scopul atestării constă în evaluarea competenţelor şi pregatirii 
profesionale în vederea certificarii calitatii de administrator de imobile. 

Art.4 Autorizarea persoanelor juridice specializate are drept scop indeplinirea 
conditiilor legale pentru desfasurarea activitatii de administrare a imobilelor. 

Art.5 Prezentului regulament ii sunt aplicabile prevederile legale in domeniu, 
dupa cum urmeaza: 

- Legea nr.230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor 
de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - H.G. nr.1588/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, 
organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari; 

- Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau 
instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

Art.6 In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au 
urmatoarea semnificatie: 
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 1. clădire-bloc de locuinţe-condominiu - proprietatea imobiliară formată din 
proprietăţi individuale, definite apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţe, şi proprietatea comună indiviză. Poate fi definit condominiu şi un tronson cu 
una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate 
delimita proprietatea comună; 
 2. asociaţie de proprietari - forma de asociere autonoma, de organizare si de 
reprezentare a intereselor comune a majoritaţii proprietarilor unui condominiu, cu sau 
fara personalitate juridica, fara scop patrimonial, organizata în condiţiile prevazute de 
lege; 
 3.  persoană fizică – subiectul individual de drept, titular de drepturi şi  obligații 
civile, aşa cum este el definit în Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; 
 4. persoană juridică – o colectivitate de persoane fizice, cu calitate de subiect 
distinct de drept, bucurându-se de o organizare de sine stătătoare şi de un patrimoniu 
propriu, îndreptat în realizarea unui anumit scop, şi a cărei înfiinţare, înregistrare, 
organizare, drepturi, statut, încetare sunt reglementate de Legea nr. 287/2009 privind 
Codul Civil;     
 5. atestat - actul care dovedeşte calitatea de administrator de imobil; 
 6. autorizaţie – documentul prin care se atesta legalitatea desfăşurării activităţii 
de administrare a imobilelor; 
 7. administrator de imobile - orice persoana fizică atestata ce desfăşoară 
activitatea de administrare a condominiului care include activităţi de administrare 
tehnică, de contabilitate şi casierie sau orice persoana juridica specializata si 
autorizata care furnizeaza servicii necesare administrarii, întretinerii, investitiilor si 
reparatiilor asupra proprietatii comune. 
 

CAPITOLUL II 
 

ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE 
IN VEDEREA INDEPLINIRII FUNCTIEI DE ADMINISTRATOR 

DE IMOBILE 
 

 Art.7 Administratorul de imobile este persoana fizică atestată în condiţiile 
Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari, cu modificările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr.1588/2007 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007, ce desfăşoară 
activitatea de administrare a condominiului care include activităţi de administrare 
tehnică, de contabilitate şi casierie. 

     Art.8  Pentru a putea desfasura activitatea de administrare a condominiilor, 
persoanele fizice trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art.13 din 
Regulament. 
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 Art.9  (1) Persoana fizica  care indeplineste functia de administrator de imobile 
trebuie sa detina certificat de atestare a pregatirii profesionale, care sa confirme 
dobandirea cunostintelor profesionale. 

 (2) Atestatul reprezinta actul care dovedeste calitatea de administrator de 
imobile în asociatiile de proprietari. 

 Art.10 (1) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale pentru 
administratorii de imobile este eliberat de autoritatea publica locala.  

 (2 ) Certificatul va avea inscris seria, numărul, datele de identificare ale 
titularului, autoritatea emitenta, sesiunea de examinare, punctajul obtinut si data 
eliberarii. 

(3) Modelul si continutul certificatului de atestare a pregatirii profesionale sunt 
prevazute in anexa 1 la prezentul Regulament. 

Art.11 Atestarea persoanelor fizice care intentioneaza sa ocupe functia de 
administrator de imobil se face de catre Primar, conform prevederilor art. 54 din 
Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociaţiilor de 
proprietari, cu modificările ulterioare si ale art. 58 din Hotarârea Guvernului 
nr.1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.230/2007. 

Art.12 Solicitantii pot formula cerere de inscriere la examenul de atestare, la 
care vor anexa inscrisurile prevazute la art.14 alin (1) din Regulament cu cel mult 30 
de zile inainte de data stabilita pentru examen. Cererea tip o vor primi de la 
Registratura sau Compartimentul Control Asociatii de Proprietari, din cadrul 
Primariei Municipiului Craiova. 

Art.13 Pentru a putea desfasura activitatea de administrator de imobile, 
persoanele fizice trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:   

a) sa aiba capacitate deplina de exercitiu; 
 b) sa fie apte medical şi psihologic pentru desfasurarea activitatii;  
 c) sa aiba cel putin studii medii;  
 d) sa aiba pregatire profesionala corespunzatoare postului de administrator, 
conform legii; 
 e) sa nu fi fost condamnat sau sa nu fie în curs de urmarire penala sau de 
judecata pentru savârsirea unei infractiuni. 
 Art.14 (1) Pentru inscrierea la examenul de atestare, solicitantii vor prezenta 
urmatoarele documente: 
a) curriculum vitae; 
b) copii dupa cartea de identitate, certificatul de nastere, certificatul de casatorie (dacă 
este cazul); 
c) dupa actele de studii si cursuri de calificare; 
d) certificatul de cazier judiciar; 
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e) dovada că sunt apţi medical şi psihologic pentru desfasurarea activitatii de 
administrator de imobile (adeverinţă eliberată de medicul de familie şi aviz 
psihologic); 
f) dovada achitarii unei taxe speciale pentru atestarea persoanelor fizice in vederea 
indeplinirii functiei de administrator de imobile, in valoare de 100 lei (taxa care va fi 
achitata la casieria Primariei). 
g) declaraţie pe propria răspundere că nu a fost atestat în condiţiile legii,  de către o 
altă autoritate publică locală. 
           (2) La depunerea dosarului, candidatii vor prezenta si originalele actelor care 
sunt anexate la dosar în copie, în scopul confruntarii si certificarii lor . 
 Art.15 Certificatele de atestare a pregatirii profesionale, se obtin in urma 
promovarii unui examen pe baza de probă scrisă si o proba orala, organizat de 
Comisia de atestare, constituita prin dispozitia Primarului Municipiului Craiova. 
  Art.16  (1) Proba scrisa va conţine întrebari din legislaţia specifica domeniului 
de 
organizare si funcţionare a asociaiţilor de proprietari, legislaţia muncii, contabilitate, 
cunostinţe tehnice de baza (construcţii locuinţe, instalaţii sanitare de alimentare cu 
apa, agent termic, gaze naturale,etc.), cunostinţe juridice de baza. 
         (2) Lucrarile scrise vor fi notate cu puncte de la 1 la 10 de catre fiecare membru 
al comisiei, nota finala fiind media aritmetica a notelor date de catre fiecare membru 
al comisiei. Nota minima pentru ca un candidat sa fie declarat admis este 7. 
         (3) In cazul in care verificarea cunostinelor la proba scrisa va fi sub forma 
testului grila, testul va conţine 50 de întrebari punctate cu câte 2 puncte fiecare. 
 (4) Testul-grilă, care este stabilit de comisia de atestare, se consideră promovat 
în cazul obţinerii a cel puţin 70 de puncte. 
 (5) Rezultatul probei scrise va fi afisat la sediul Primariei Municipiului Craiova 
in termen de 5 zile de la data sustinerii acestuia. Candidaţii pot face contestaţie doar la 
rezultatele obţinute la proba scrisă, iar acestea vor fi depuse in termen de 2 zile de la 
afisare la sediul Primariei Municipiului Craiova. Contestatiile formulate vor fi 
solutionate de comisia prevazuta la art.31 din Regulament in termen de 5 zile de la 
data inregistrarii acestora. 
         Art.17 (1) Candidatii care au promovat proba scrisă, care este proba 
eliminatorie, vor sustine proba orala, conform planificarii stabilite de comisia de 
atestare. 
 (2) Fiecare membru al comisiei de atestare va adresa întrebari candidatului. 
   (3) Evaluarea candidatului la proba orala se face prin calificativul „admis” sau 
„respins” şi nu poate fi contestat. 

 (4) Rezultatele la proba orala se comunica prin afisare la sediul Primariei 
Municipiului Craiova, prin grija secretarului comisiei, in termen de 2 zile de la data 
sustinerii acesteia. 
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 Art.18  La sustinerea probei orale, pentru fiecare candidat se intocmeste un 
proces verbal ce contine intrebarile adresate de catre membrii comisiei si raspunsurile 
date. Procesul verbal se semneaza de catre membrii comisiei si de candidat. 

Art.19 (1) La terminarea examenului, se va intocmi un proces verbal care va 
menţiona punctajele obţinute de candidaţi la proba scrisă, calificativele obţinute la 
proba orală, calificativul final pe baza căruia au promovat ori au fost respinşi, numele 
şi prenumele celor care nu s-au prezentat la examen. 

(2) Procesul verbal va fi semnat de catre membrii comisiei şi secretarul 
comisiei de atestare. 

Art. 20 Comisia va solicita Primarului Municipiului Craiova aprobarea listei cu 
persoanele fizice ce au promovat examenul de atestare ca administratori de imobile. 

Art. 21 (1) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale, se elibereaza pentru 
o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul Romaniei.  

(2) Certificatele de atestare se elibereaza după emiterea avizului de legalitate al 
Instituţiei Prefectului, urmare exercitării controlului de tutelă de către aceasta, asupra 
dispozitiei primarului privind aprobarea listei cu persoanele atestate ca administratori 
de imobile. 

Art. 22 (1) În situatia in care,  persoanele fizice indeplinesc functia de 
administrator in cadrul unei asociatii de proprietari si nu au promovat examenul, 
compartimentul specializat din cadrul Primariei Municipiului Craiova va comunica 
presedintelui asociatiei de proprietari in care acesta isi desfasoara activitatea, 
rezultatul examinarii. 

(2) In acest caz, presedintele are obligatia de a convoca de urgenta comitetul 
executiv al asociatiei in vederea luarii masurilor legale ce se impun pentru angajarea 
unui administrator atestat.  

 
CAPITOLUL III 

COMISIA DE ATESTARE SI COMISIA DE SOLUTIONARE A 
CONTESTATIILOR 

 
Art.23 La nivelul autoritatii locale se constituie comisia de atestare a 

persoanelor fizice si juridice care doresc desfasurarea activitatii de administrator de 
imobile. 

Art.24 Comisia de atestare a administratorilor de imobile din asociatiile de 
proprietari va fi numita prin dispozitie de primar, la propunerea Serviciului 
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Administrare Locuinte si Control Asociatii de Proprietari, din cadrul Primariei 
Municipiului Craiova. 

Art.25 Comisia de atestare are în principal urmatoarele atributii: 
 a) primeste si inregistreaza cererile candidatilor înscrisi pentru atestare si 
 certifica pentru conformitate documentele; 
 b) verifica îndeplinirea conditiilor de participare la examen a solicitantilor; 
 c) stabileste si afiseaza lista candidatilor admisi pentru examen; 
 d) stabileste subiectele pentru examen, corecteaza si noteaza lucrarile scrise; 
 e) elaboreaza documentele finale referitoare la rezultatele examenului; 
 f) asigura comunicarea rezultatelor si primirea contestatiilor cât si transmiterea 
acestora catre comisia de solutionare a contestatiilor; 
 g) evaluează calităţile profesionale ale administratorilor cu ocazia testării 
anuale. 

Art.26 Comisia de atestare hotărăşte cu privire la:  
a) admiterea sau respingerea cererilor de atestare/autorizare ale solicitantilor;  

 b) admiterea sau respingerea candidatilor, în urma susţinerii examenului de 
atestare; 
 c) admiterea sau respingerea administratorilor de imobile cu ocazia evaluării 
anuale. 

Art.27 Serviciul Administrare Locuinte si Control Asociatii de Proprietari, din 
cadrul Primariei Municipiului Craiova propune Primarului pentru atestare, în baza 
raportului încheiat de catre Comisia de atestare, lista cu persoanele care au fost 
admise, pentru a deveni administratori de imobile conform legii. 

Art.28 La sediul Primariei Municipiului Craiova cât si pe site-ul Primariei se 
va afisa cu cel putin 5 zile înaintea desfasurarii examenului, lista nominala a 
persoanelor fizice programate în vederea sustinerii examenului de atestare. De 
asemenea, se vor afisa si alte informatii utile precum si rezultatele examenului de 
atestare. 

Art.29 (1) Anuntul privind data si desfasurarea examenului pentru atestarea 
administratorilor de imobile se afiseaza la sediul Primariei Municipiului Craiova, si 
va fi postat pe site-ul institutiei. 

(2) Anuntul trebuie sa contina în mod obligatoriu: 
 a) scopul pentru care se da examen; 
 b) denumirea si sediul institutiei care da anuntul; 
 c) locul si data când începe depunerea dosarelor; 
 d) data limita de depunere a dosarelor; 
 e) documentele necesare atestarii/autorizarii; 
 f) data si locul de desfasurare a examenului; 
 g) bibliografia; 
 h) numarul de telefon de la care se pot obtine informatii suplimentare. 
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Art.30 (1) Comisia de atestare îsi desfasoara activitatea în conformitate cu 
prevederile prezentului regulament.  

(2) Comisia este formata din cinci membri, specialisti în domeniul juridic, 
tehnic, financiar-contabil, al legislatiei muncii si a raporturilor de munca, desemnati 
prin Dispozitie emisa de către Primarul Municipiului Craiova, la propunerea 
Serviciului Administrare Locuinte si Control Asociatii de Proprietari, din cadrul 
Primariei Municipiului Craiova. 
 Art.31 (1) Comisia pentru solutionarea contestatiilor este formata din 5 membri 
desemnati prin Dispozie de primar din randul specialistilor in domeniul juridic si/sau 
economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

(2) Comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate de catre candidatii la 
examenul de atestare are obligativitatea de a se pronunta printr-un raport motivat in 
urma rezolvării contestaţiilor. 
 

CAPITOLUL IV 
            EVALUAREA ANUALĂ A ADMINISTRATORILOR  ATESTAŢI 

 
 Art.32 (1) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil in 
conditiile vizarii sale anuale. Vizarea certificatului de atestare a pregatirii profesionale 
se efectueaza in urma promovarii de catre administratorul de imobile a unui test tip 
grila. 
 (2) Pentru aceasta, şi în vederea susţinerii testării, administratorul de imobile  
va depune la sediul autoritatii emitente certificatul de cazier judiciar, atestatul în 
original, precum si dovada ca este apt din punct de vedere medical si psihologic 
pentru desfasurarea unei astfel de activitati. 
 Art.33 Testarea se va organiza, de regula, în primul trimestru al fiecărui an, 
pentru toţi administratorii în funcţie la acea dată, cu excepţia celor care au obţinut 
atestatul în anul anterior. Se poate organiza evaluare şi la cererea administratorului al 
cărui atestat a fost suspendat. 
 Art.34 (1) Testul va contine 20 de intrebari, din legislatia specifica activitatii 
de administrare a imobilelor, iar fiecare intrebare se noteaza cu cinci puncte. 

(2) Testul-grilă, care este stabilit de comisia de atestare, se consideră promovat 
în cazul obţinerii a cel puţin 60 de puncte. 

 

Art.35 Prevederile art.16 alin.3 precum si cele ale art.19 alin.2 se aplica in mod 
corespunzator. 
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CAPITOLUL V 

RETRAGEREA SI SUSPENDAREA CERTIFICATULUI DE 
ATESTARE A ADMINISTRATORULUI DE IMOBILE PERSOANA FIZICA 

 

Art.36 Certificatul de atestare poate fi retras sau suspendat de catre autoritatea 
emitenta la propunerea motivata a serviciului specializat din cadrul Primariei 
Municipiului Craiova. Retragerea sau suspendarea certificatului de atestare se dispun 
prin dispozitia primarului. În perioada în care persoana are atestatul suspendat sau 
retras în baza prezentului regulament, nu poate profesa pe baza unui atestat eliberat de 
o altă autoritate publică. 
    Art.37 Certificatul de atestare al administratorilor de imobile se suspenda în 
urmatoarele cazuri:         
 a) Când cu ocazia evaluării anuale a capacităţii profesionale, nu a promovat 
testul. In acest caz suspendarea nu poate fi mai mare de 4 luni, interval in care are 
obligatia de a solicita o noua evaluare si de a promova testul. 
 b) Când nu s-a prezentat, nemotivat, la evaluarea anuală stabilită potrivit art.32 
din Regulament,  nu a solicitat evaluare în următoarele 3 luni, suspendarea având loc 
până la data evaluării la care va solicita să participe. 
 
       Art.38 Certificatul de atestare se retrage în urmatoarele cazuri:  
    a) când a fost suspendat de doua ori, şi se găseste din nou în situaţiile prevăzute 
la art.37.    

b) când nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute la art.13 ( mai puţin lit.e) 
din Regulament; 

c) când persoana atestata a fost condamnata printr-o hotarare 
judecatoreasca, definitiva si irevocabila, pentru savarsirea unor fapte de natura penala; 

d) când nu a solicitat o nouă evaluare conform art.37 lit.b; 
          e) când nu a respectat atribuţiile prevăzute în Lg.230/2007 şi H.G.nr.1588/2007, 
fapte  constatate printr-un act de control. 
 
    Art.39 Suspendarea sau retragerea certificatului de atestare se comunica 
administratorilor de imobile in scris, de catre Primarul Municipiului Craiova.  
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CAPITOLUL VI 

AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE 
PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A IMOBILELOR 

 
 

Art. 40 Pentru activitatea de administrare a blocurilor de locuit asociatia de 
proprietari poate încheia contracte cu persoane juridice specializate si autorizate 
pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii tehnice, 
întretinerii, investitiilor si reparatiilor asupra proprietatii comune şi activităţilor de 
contabilitate şi casierie. 

Art.41 Autorizarea persoanelor juridice se face de către autoritatea 
administratiei publice locale prin comisia special constituita prevazuta la art. 24 din 
Regulament. 

Art.42 Persoanele juridice specializate pot formula cerere de autorizare.   
Art.43 Pentru a fi autorizate, persoanele juridice specializate trebuie sa 

îndeplineasca urmatoarele conditii: 
a) sa fie înfiinţate si înregistrate potrivit legilor române si sa aiba capacitate de 

exerciţiu care consta în încheierea de acte juridice generatoare de drepturi si obligaţii 
îndeplinite de organele de conducere ale acestora; 

b) sa nu fi intrat în procedura insolvenţei conform Legii nr.85/2006; 
c) sa nu înregistreze debite restante la plata contribuţiilor datorate bugetului de 

stat si bugetului local; 
d) sa aiba ca obiect de activitate numai domeniul asociatiilor de proprietari ori 

ca activitate principala administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract; 
e) sa aiba angajate persoane fizice atestate in conditiile prezentului 

Regulament; 
f) sa dovedeasca ca au bonitate financiara; 

  
Art.44 In vederea autorizarii, pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor 

cumulative prevazute la art.43 din prezentul regulament, la cerere solicitantul 
persoana juridica va anexa următoarele documente: 

a) actele de înfiinţare a persoanei juridice: 
  1) statut, din care să rezulte că are ca obiect de activitate administrarea de 
  imobile; 
  2) certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului; 
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  3) certificat de înregistrare fiscală; 
b) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, valabil la data 

depunerii cererii tip – original; 
c) certificate de atestare fiscala privind achitarea obligaţiilor exigibile catre 

bugetul de stat si bugetul local, valabile la data depunerii cererii  – originale; 
d) certificatul de cazier fiscal; 
e) copie legalizata de pe contractul individual de munca pentru angajatii atestati 

conform prevederilor prezentului Regulament. 
f) copia atestatului persoanelor fizice care îndeplinesc conditia de 

angajat/administrator/asociat la persoana juridica; 
g) ultimul bilanţ contabil depus la unitatea teritoriala a Ministerului Finanţelor 

Publice – copie xerox; 
h) dovada achitarii unei taxe speciale pentru autorizarea persoanelor juridice 

pentru activitatea de administrare a imobilelor, in valoare de 300 lei  (taxa care va fi 
achitata la casieria Primariei). 

 
  Art.45 (1) Persoana juridica care desfasoara activitatea de administrare a 

imobilelor în municipiul Craiova trebuie sa detina autorizatie eliberata de catre 
Primăria Municipiului Craiova. 

(2) Autorizatia reprezinta actul care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la 
art. 43 din Regulament in baza careia persoana juridica poate desfasura activitatea de 
administrare a imobilelor. 

 Art.46 (1) Autorizatia va avea inscris seria, număr, elementele de identificare 
ale persoanei juridice, autoritatea emitenta, data eliberarii şi perioada de valabilitate. 

 (2) Modelul si continutul autorizatiei sunt prevazute in anexa 2 la prezentul 
Regulament. 

Art.47 Verificarea îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 43 din Regulament  
de catre persoana juridica se face de catre Comisia de atestare prevazuta la art. 24. 

Art.48 Rezultatul examinarii cererii de autorizare va fi afisat la sediul Primariei 
Municipiului Craiova in termen de 7 zile de la data solicitării . 

Art.49 Persoanele juridice specializate sunt autorizate pentru activitatea de 
administrare condominii de catre autoritaţile administraţiei publice locale, pentru o 
perioada de 3 ani, autorizare care poate fi reînnoita pentru o noua perioada de 3 ani, în 
condiţiile prezentului regulament. 
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CAPITOLUL VII 

 
 RETRAGEREA AUTORIZATIEI 

 
 

 Art.50 Nerespectarea obligatiilor prevazute de Legea nr. 230/2007 si H.G. 
1588/2007 sau neindeplinirea uneia din conditiile prevazute la art. 43 din Regulament 
de catre persoanele juridice autorizate poate atrage  retragerea autorizatiei, dupa caz. 
 
 Art.51 Retragerea autorizatiei se dispune de catre autoritatea emitenta, la 
propunerea motivata a Serviciului Administrare Locuinte si Control Asociatii de 
Proprietari din cadrul Primariei Municipiului Craiova. 
      
    Art.52 Autorizatia persoanei juridice se retrage  in cazurile in care nu mai sunt 
indeplinite conditiile de autorizare prevazute la art.43 din Regulament. 
 
    Art.53 Retragerea autorizaţiei se comunica persoanelor juridice în cauza, în 
scris, de catre Comisia de atestare.  
 

 

 

CAPITOLUL VIII 

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 
 

 
 Art.54 Activitatea persoanelor fizice atestate ca administratori de imobile se 
desfăşoară în baza unui contract individual de muncă încheiat cu asociaţia de 
proprietari, potrivit dispoziţiilor legale. 
 
 Art.55 Activitatea persoanelor juridice specializate autorizate ca administratori 
de imobile se desfasoara în baza unui contract încheiat cu asociaţia de proprietari, in 
sensul art.34 alin.2 din legea 230/2007. 
 
 Art.56 Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de 
atestare/autorizaţiei va fi declarată în scris Primarului Municipiului Craiova în termen 
de 48 de ore de la  constatare şi totodată, va fi publicată în presa locală. 
Administratorul va solicita Primarului eliberarea unui duplicat al certificatului de 
atestare/autorizaţiei, făcând dovada publicării în presa locală. 
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 Art.57 (1) Administratorii în funcţie neatestaţi au obligaţia de a solicita 
atestarea.  

(2) Persoanele juridice care presteaza servicii de administrare imobile vor 
solicita autorizarea.  

(3) Persoanelor fizice neatestate si persoanelor juridice specializate neautorizate 
li se interzice sa desfasoare activitaţi de administrare imobile în sensul Legii 
230/2007. 

 
 Art.58 Menţinerea în funcţie a unui administrator neatestat sau angajarea de 
către comitetul executiv (preşedinte) al asociaţiei de proprietari a unui administrator 
neatestat atrage după sine aplicarea sancţiunii contravenţionale prevazute de  
articolului 56, alin. 1, lit. b din Legea nr. 230/2007. 
 

Art.59 (1) Certificatele de atestare a pregatirii profesionale a administratorilor 
de imobile valabile la data adoptarii prezentului Regulament vor fi depuse la sediul 
institutiei emitente in vederea aplicarii pe verso a unui autocolant care va cuprinde 
viza anuala. 

(2) In acest caz, administratorii de imobile care detin certificate de atestare 
valabile au obligatia sa le depuna in original la sediul autoritatii emitente, cu ocazia 
înscrierii la evaluarea anuală. 

 
Art.60 (1) Taxele speciale prevazute la art.14 si art.44 sunt constituite conform 

art.30 din Legea nr.273/2006. 
 
(2) Veniturile obtinute din taxele speciale se utilizeaza integral pentru buna 

desfasurare a activitatii de atestare a persoanelor fizice precum si de autorizare a 
persoanelor juridice. 

 
(3) Taxele speciale instituite se incaseaza intr-un cont distinct, deschis in afara 

bugetului local, fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate, iar contul de 
executie al acestora se aproba de autoritatea deliberativa (art.30 alin.7 din Legea 
nr.273/2006). 

 
Art.61 (1) Prezentul Regulament intra in vigoare de la data aducerii la 

cunostinta publica. 
(2) La aceeasi data isi inceteaza efectele Hotararea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.297/2010 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare 
a examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei de 
administrator de imobil, precum si orice alte dispozitii contrare. 
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Art.62 Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile legislaţiei 

incidente. 
Art.63 Anexele 1 – 2 la prezentul Regulament sunt parte componentă a 

acestuia. 
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Anexa 2

 
R O M Â N I A 

 
 

AUTORIZA�IE DE FUNC�IONARE 
Nr. _______ din ___/___/_____ 

 
ELIBERAT� DE PRIM�RIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

conform prevederilor art.35 şi art. 54 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi ale art. 22 alin.(3) şi art. 57 din HG nr.1588/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007. 
 
 
 
 

1. Firma _____________________________________________________ 
2. Sediu: Judeţul _____________, localitatea ______________________, str. 
______________________________ nr. _____, bl.___, sc.___, ap___. 
3. Cod fiscal _______________________, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. ___________________. 
4. Reprezentată prin ________________________________________ în 
calitate de ___________________, CNP ___________________, act 
identitate seria ____ nr. _________, domiciliat în Judeţul _____________, 
localitatea ______________________, str. 
______________________________ nr. _____, bl.___, sc.___, ap___. 
 
 
 PRIMAR,     Preşedinte Comisie Atestare, 
      
 
Nu este transmisibilă 
Nu se admit ştersături 
Se va afişa originalul autorizaţiei la loc vizibil 
Termenul de valabilitate este de 3 ani de la data eliberării 
 

Seria____ Nr. ____________  



  Anexă la Hotărârea nr.297/2010 
 
 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea  
examenului de atestare a persoanelor fizice  în vederea îndeplinirii 

funcţiei de administrator de imobil  
 

 
CAPITOLUL I 

PREVEDERI  LEGALE 
 

 
 Art. 1. – Administratorul de imobile este persoana fizică atestată în condiţiile 
Legii nr. 230 / 2007 şi a H.G. nr. 1588/ 2007, ce desfăşoară activitatea de 
administrare a condominiului care include activităţi de administrare tehnică, de 
contabilitate şi casierie. 
 Art. 2. - Atestarea persoanelor fizice care intenţionează să ocupe funcţia de 
„administrator de imobil” se face de către Primar, conform prevederilor art. 54 din 
Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari şi ale art.58 din Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007. Atestatul reprezintă actul 
care dovedeşte calitatea de administrator de imobile în asociaţiile de proprietari. 
 Art. 3. - Prevederi legale: 
► LEGEA Nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor 
de proprietari, publicată în M.O. 490 / 23.07.2007: 
 ,,Art. 35 – (1) Pentru activitatea de administrare care include activităţi de 
administrare tehnică, de contabilitate şi casierie, asociaţia de proprietari poate angaja 
fie persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator de imobile, fie poate 
încheia contract de administrare cu persoane juridice specializate şi autorizate, care 
au ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori care au ca 
activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract (...)”. 
 ,,Art. 54 – (1) Persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile 
sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul 
autorităţii administraţiei publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local . 
   (2) Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale 
persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la 
asociaţiile de proprietari”. 
► HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 1588/2007, pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în M.O. 43 / 18.01.2008: 
 ,,Art.22. – (2) Asociaţia de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru 
funcţia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate şi 
autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, 



întreţinerii, investiţiilor şi reparaţiilor asupra proprietăţii comune”. 
   (3) Pentru a fi autorizate de către autorităţile administraţiei publice 
locale pentru activitatea de administrare, persoanele juridice specializate trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii : 
a) Să aibă ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori ca 
activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract; 
b) Să aibă angajate persoane atestate în condiţiile prezentelor norme metodologice; 
c) Să dovedească că au bonitate financiară; 
 ,,Art. 58.– (1) Persoanele fizice care doresc să obţină calitatea de administrator 
de imobile sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate 
din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, în baza unei hotărâri a 
consiliului local. 
   (2) Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale 
persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la 
asociaţiile de proprietari. 
   (3) Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o 
perioadă nedeterminată şi este valabil pe tot teritoriul României. 
   (4) Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către 
autoritatea administraţiei publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite 
condiţiile pentru exercitarea acestei activităţi”. 
 
 

CAPITOLUL II 
 

ATESTAREA ADMINISTRATORILOR 
 

 Art. 4. Candidaţii la atestare se pot înscrie în vederea susţinerii examenului, iar 
dosarele trebuie depuse cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data stabilită pentru 
examen.  
 Art. 5. Pentru obţinerea atestatului ca “ administrator de imobile”, se pot 
înscrie la examen persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii : 
− să aibă cetăţenie română; 
− să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
− să aibă domiciliul în municipiul Craiova; 
− să aibă starea de sănătate corespunzătoare desfăşurării unei astfel de activităţi, 

confirmată în scris de medicul de familie; 
− să aibă cel puţin diplomă de bacalaureat; 
− să aibă pregătire profesională corespunzătoare postului de administrator, conform 

legii; 
− să nu fi fost condamnat şi/sau să nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată 

pentru săvârşirea unei infracţiuni, dovada făcându-se cu certificat de grefă şi/sau 
certificat de cazier judiciar. 

  



Art. 6. Persoanele care solicită atestarea calităţii de administrator de imobile 
vor adresa o cerere Primarului Municipiului Craiova. Cererea tip ( FP-26-05,vers. 01) 
se pune la dispoziţie de către Serviciul Coordonare Asociaţii de Proprietari din cadrul 
Primariei Municipiului Craiova. 
 Art. 7. - La cererea tip,  solicitantul va anexa şi următoarele documente: 
 - curriculum vitae; 
 - copii după cartea de identitate, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie 
(unde este cazul); 
 - copii după actele de studii şi cursuri de calificare; 
 - copie după cartea de muncă; 
 - certificatul de cazier judiciar; 
 - certificat medical eliberat de medicul de familie care să prezinte o evaluare a 
stării de sănătate. 
 La depunerea dosarului, candidaţii se vor prezenta şi cu originalele actelor care 
sunt anexate la dosar în copie, în scopul confruntării şi certificării lor cu menţiunea 
“conform cu originalul”. 
 Candidaţii la atestare sunt obligaţi să depună la Serviciul Coordonare Asociaţii 
de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, dosarul personal cu 
documentele menţionate mai sus în termenul stabilit  prin afişare la sediul instituţiei 
şi pe site-ul primăriei. 
 Nedepunerea dosarului în termen atrage excluderea de pe lista persoanelor ce 
urmează să participe la examen. 
 Dosarele cu cererile şi documentele depuse în vederea atestării sunt păstrate de 
Serviciul Coordonare Asociaţii de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului 
Craiova. 
 
 

CAPITOLUL III 
 

COMISIA DE ATESTARE 
 
 Art. 8. Comisia de atestare a administratorilor de imobile din asociaţiile de 
proprietari este numită prin dispoziţie de primar, la propunerea Serviciului 
Coordonare Asociaţii de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Craiova. 
 Art. 9. Comisia de atestare are în principal următoarele atribuţii: 
 a) Primeşte şi înregistrează dosarele candidaţilor înscrişi pentru atestare si 
certifica pentru conformitate documentele; 
 b) Verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la examen a solicitanţilor; 
 c) Stabileşte şi afişează lista candidaţilor admişi pentru examen; 
 d) Stabileşte subiectele pentru examen şi notează lucrările scrise; 
 e) Elaborează documentele finale referitoare la rezultatul examenului; 
 f) Asigură afişarea la sediul Primăriei a rezultatului examenului, primirea 
contestaţiilor şi transmiterea acestora către comisia de soluţionare a contestaţiilor. 



 Art. 10. Comisia de atestare ia decizii cu privire la : 
− Admiterea sau respingerea cererilor de atestare ale solicitanţilor; 
− Admiterea sau respingerea candidaţilor, în urma examinării; 
 Art. 11. Serviciul Coordonare Asociaţii de Proprietari, din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova propune Primarului pentru atestare, în baza raportului încheiat 
de către Comisia de atestare, Lista cu persoanele care au fost admise pentru a deveni 
administratori de imobile conform legii, în vederea aprobării de către Consiliul Local. 
 Art. 12. La sediul Primăriei Municipiului Craiova cât şi pe site-ul Primăriei se 
va afişa cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării examenului, lista nominală a 
persoanelor programate în vederea susţinerii examenului de atestare. De asemenea, se 
vor afişa şi alte informaţii utile precum şi rezultatele examenului de atestare. 
 Art. 13. (1) Anunţul privind data şi locul desfăşurării examenului pentru 
atestarea administratorilor de imobile se afişează la sediul Primăriei Municipiului 
Craiova, şi va fi postat pe site-ul instituţiei. 
      (2) Anunţul trebuie să conţină în mod obligatoriu: 
 a) scopul pentru care se dă examen; 
 b) denumirea şi sediul instituţiei care dă anunţul; 
 c) locul şi data când începe depunerea dosarelor; 
 d) data limită de depunere a dosarelor; 
 e) ce documente trebuie să conţină dosarul; 
 f) data şi locul de desfăşurare a examenului; 
 g) bibliografia; 
 h) forma în care se desfăşoară proba scrisă a examenului 
 i) numărul de telefon de la care se pot obţine informaţii suplimentare. 
 Art. 14. Comisia de atestare îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament. Comisia este formată din cinci membri, 
specialişti în domeniul juridic, tehnic, financiar-contabil, al legislaţiei muncii şi  
administraţie publică desemnaţi prin Dispoziţie emisă de Primarul Municipiului 
Craiova, la propunerea  Serviciului Coordonare Asociaţii de Proprietari, din cadrul 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 
 

CAPITOLUL IV 
 

EXAMENUL 
 

 Art. 15.  (1) Examenul se desfăşoară în 2 etape: 
a) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare şi selectarea candidaţilor; 
b) Susţinerea examenului. 
        (2) Examenul constă în: 
a) probă scrisă; 
b) probă orală - interviu. 
 



 Proba scrisă va conţine întrebări din legislaţia specifică domeniului de 
organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari, legislaţia muncii, contabilitate, 
cunoştinţe tehnice de bază (construcţii locuinţe, instalaţii sanitare de alimentare cu 
apă, agent termic, gaze naturale,etc.), cunoştinţe juridice de bază. 

 Lucrările scrise vor fi notate cu puncte de la 1 la 10 de către fiecare membru al 
comisiei, nota finală fiind media aritmetică a notelor date de către fiecare membru al 
comisiei. Nota minimă pentru ca un candidat să fie declarat admis este 7.  

In cazul in care verificarea cunoştinţelor la proba scrisă va fi sub forma testului 
grilă, testul va conţine 50 de întrebări punctate cu câte 2 puncte fiecare, punctajul de 
trecere fiind de 70. 
 Proba orală - interviul se va susţine şi se va axa pe întrebări şi răspunsuri 
privind relaţia cu furnizorii de servicii publice şi utilităţi, precum şi pe modul de 
colaborare cu conducerea asociaţiei de proprietari şi cu membrii acesteia.  

La proba orală – interviu, evaluarea se face prin calificativul „admis” sau 
„respins”, după caz.  

Fiecare membru al comisiei de atestare va adresa întrebări candidatului. 
La susţinerea probei orale, pentru fiecare candidat se întocmeşte separat un 

proces verbal cu întrebările puse de către membrii comisiei şi răspunsurile date de 
acesta. Procesul verbal astfel întocmit se semnează de către membrii comisiei şi de 
către candidat. 

Evaluarea candidatului la proba orală, prin calificativul „admis” sau „respins” 
se face la finalul susţinerii interviului de către fiecare candidat, în prezenţa acestuia. 
 Art. 16. Atât notele acordate la proba scrisă  cât şi calificativele acordate la 
proba orală se consemnează întocmai în procesul–verbal întocmit de secretariatul 
comisiei de atestare, care este semnat obligatoriu de către toţi membrii prezenţi ai 
comisiei. 
 Art. 17. Subiectele pentru examenul scris vor fi stabilite de către comisia de 
atestare în ziua examinării. 
 Art. 18. Termenul de afişare a rezultatelor obţinute la examenul scris este de 
maxim 10 zile de la susţinerea examenului. 
 Art. 19. Candidaţii pot depune contestaţie, dacă sunt nemulţumiţi de rezultatul 
probei scrise, la secretariatul comisiei, în termen de 24 ore de la data afişării 
rezultatului, iar comisia are obligaţia de a soluţiona contestaţia şi de a răspunde 
acestora, motivat, în termen de 7 zile de la înregistrarea acesteia. 
 Art. 20. Rezultatul final al examenului se consemnează, după rezolvarea 
contestaţiilor într-un raport întocmit de comisia de atestare. 
 Art. 21. Candidaţilor declaraţi admişi li se vor înmâna certificatele de atestare, 
în termen de 30 de zile de la data adoptării în Consiliul Local a hotărârii privind 
aprobarea listelor cu persoanele atestate ca administrator de imobile. 
 Art. 22. Serviciului Coordonare Asociaţii de Proprietari, din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova are obligaţia de a anunţa în scris conducerea asociaţiei de 
proprietari în cazul neatestării administratorului care deja îşi desfăşoară activitatea în 
cadrul respectivei asociaţii. 



 În această situaţie preşedintele are obligaţia de a convoca în şedinţă de urgenţă 
comitetul executiv al asociaţiei în vederea demarării procedurilor legale de angajare a 
unui administrator care a obţinut atestatul. 
 Asociaţia are obligaţia legală să angajeze persoane fizice numai administratori 
atestaţi conform legii. 
 
 

CAPITOLUL V 
 

RETRAGEREA 
CERTIFICATULUI DE ATESTARE 

 
 Art. 23.(1) Certificatul de atestare, ca administrator de imobil se eliberează 
pentru o perioadă nedeterminată şi este valabil pe tot teritoriul României, conform 
H.G. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 
230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 

(2) Certificatul de atestare va avea înscris serie, număr şi va cuprinde datele de 
identificare ale titularului, autoritatea administraţiei publice locale emitentă, sesiunea 
de examinare şi media obţinută, precum şi data eliberării. 

(3) Certificatul de atestare poate fi retras de către autoritatea administraţiei 
publice locale emitentă, la propunerea motivată a Serviciului Coordonare Asociaţii de 
Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, sesizat din oficiu sau la 
cererea asociaţiilor de proprietari, ori dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru 
care a fost emis. Retragerea certificatului de atestare se dispune prin Dispoziţia 
Primarului. 

(4) Retragerea certificatului de atestare poate interveni în condiţiile 
nerespectării atribuţiilor prevăzute de art. 22 din H.G. 1588/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 
 Art. 24. Certificatul de atestare a persoanei fizice se retrage în mod obligatoriu 
în situaţia în care, împotriva persoanei fizice atestate s-a pronunţat o hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă prin care aceasta a fost condamnată 
pentru fapte care au legătură cu activitatea pentru care a fost atestată. 
 
 

CAPITOLUL VI 
 

DISPOZIŢII FINALE 
 

 Art. 25. Activitatea persoanelor atestate ca administratori de imobile se 
desfăşoară în baza unui contract individual de muncă încheiat cu Asociaţia de 
Proprietari, potrivit dispoziţiilor legale. 
 



 Art. 26. Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare va fi 
declarată în scris Primarului Municipiului Craiova în termen de 48 de ore de la 
constatare şi totodată, va fi publicată în presa locală. Administratorul va solicita 
Primarului eliberarea unui duplicat al certificatului de atestare, făcând dovada 
publicării în presa locală. 
 Art. 27. (1) Administratorii în funcţie, neatestaţi, au obligaţia de a-şi depune 
dosarul pentru atestare în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentului 
Regulament. 
 (2) După expirarea acestui termen, dreptul acestor administratori de a mai 
profesa încetează de drept, în condiţiile Codului Muncii, Asociaţiile de Proprietari 
interesate fiind înştiinţate în acest sens de către Serviciului Coordonare Asociaţii de 
Proprietari.  
 (3) Serviciului Coordonare Asociaţii de Proprietari, din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova va comunica tuturor candidaţilor înscrişi despre organizarea 
examinării, data şi locul desfăşurării, în vederea participării la examen a persoanelor 
care doresc obţinerea atestatelor de administratori de imobile. 
 Art. 28. Menţinerea în funcţie a unui administrator neatestat sau angajarea de 
către comitetul executiv (preşedinte) al asociaţiei de proprietari a unui administrator 
neatestat atrage după sine aplicarea de sancţiuni contravenţionale prevăzute de  
articolului 56 alin. 1 lit. b din Legea nr. 230/2007. 
 Art. 29. Pentru administratorii deja atestaţi în baza vechii legislaţiei, se vor 
aplica prevederile prezentului Regulament. Dosarul existent la Serviciului 
Coordonare Asociaţii de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, se 
completează cu certificatul de cazier judiciar si adeverinţa medicală. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolae PÎRVULEASA 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 297 
 

 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 26.08.2010; 
 Având  în vedere raportul nr.111668/2010 întocmit de Direcţia Economico - 
Financiară, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului de  atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii 
funcţiei de administrator de imobil şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147, 148, 152, 153 şi 154/2010; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi Hotărârii Guvernului 
nr.1588/2007 referitoare la aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.230/2007; 
  În temeiul art.36 alin.9, art.45 alin.1 şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de  

atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator 
de imobil, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să emită dispoziţia de 
constituire a comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea 
funcţiei de administrator de imobil. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să atesteze şi să retragă 
atestatul, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea 
funcţiei de administrator de imobil. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Nicolae PÎRVULEASA 
 

Nicoleta MIULESCU 
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