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Metodologie proprie cu privire la calcularea duratei de completare a unui 
formular şi cu privire la alte aspecte legate de motivarea colectării informaţiei 

 
Capitolul I - Consideraţii generale 
 

Art. 1. În temeiul art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind 

stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi 

pentru modificare şi completarea unor acte normative, obligaţia de completare a 

formularelor în conformitate cu prevederile prezentei metodologii cadru se aplică 

tuturor formularelor care îndeplinesc următoarele criterii: 

a. au denumirea de "cerere", "declaraţie", "formular", "tipizat" sau alte asemenea 

denumiri; 

b. sunt utilizate în vederea interacţiunii cu persoane fizice sau juridice, în 

exercitarea drepturilor sau pentru facilitarea îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin 

Constituţie şi prin legislaţia în vigoare; 

c. sunt formulare standard, tipizate, care nu implică creativitate sau subiectivism 

din partea persoanei care completează formularul, având cu preponderenţă scopul 

de a stabili o situaţie de fapt; 

d. sunt formulare disponibile în format electronic, fie pe pagina proprie de 

internet, fie pe punctul de contact unic electronic, fie pe alte platforme online, 

dacă emitentul are un control asupra conţinutului postărilor sau în format pe 

hârtie/letric la sediul instituţiei publice; 

e. sunt formulare destinate completării de către persoane fizice sau juridice, cu 

excepţia materialelor cu caracter informativ precum ghidurile. 

Formularele (ex. cerere achiziţionare registru zilieri, cerere solicitare/schimbare 

parola REVISAL, model de cerere şi opis documente pentru autorizare d.p.d.v. SSM, 

conform HG 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare, model declaraţie 

pe propria răspundere, conform HG 1425/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare, cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie, 

cerere de reînnoire a certificatului de abilitare, cerere în vederea avizării 

documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă, notificare pentru prestare permanentă, în regim de stabilire 
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notificare pentru prestare temporară sau ocazională, comunicarea evenimentelor, 

FIAM, Anexa 2 la FIAM, etc.) se pot descărca de pe adresa de internet a ITM 

Călăraşi: www.itmcalarasi.ro/formulare. 

Art. 2 Toate formularele care îndeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile 

menţionate la art. 1 au precizat în conţinutul acestora, într-un spaţiu care permite 

vizualizarea cu uşurinţă, următoarele: 

a. durata medie de completare; 

b. motivul colectării informaţiilor; 

c. modalitatea de completare, olograf sau prin sisteme de tehnoredactare ori 

ambele; 

d. modalitatea de transmitere a formularului, respectiv prin mijloace electronice, 

prin fax, prin poştă sau prin completare la sediul instituţiei (cu precizarea adresei 

de e-mail la care se trimite ori, după caz a link-ului unde acesta se încarcă, a 

adresei poştale sau a nr. de fax). 

                        

Capitolul II - Algoritmul de calcul a duratei de completare a unui formular 
 

Art. 3 Modul de calcul a duratei de completare a unui formular publicat la adresa 

de internet www.itmcalarasi.ro/formulare a fost stabilit prin eşantionare internă, 

urmată de cronometrarea completării formularului de către personalul ITM Călăraşi. 

Art. 4 Durata de completare se actualizează ori de câte ori formularul suferă 
modificări. 
 
Capitolul III - Consideraţii generale 

Art. 5 Formularele aferente serviciilor publice furnizate şi alte asemenea formulare 

se pun la dispoziţia cetăţenilor persoane fizice sau juridice în format de 

hârtie/letric la sediul ITM CĂLĂRAŞI, str. Flacăra, nr. 109, jud. Călăraşi, pe 

pagina proprie de internet: http://www.itmcalarasi.ro/formulare, precum şi pe 

Punctul Comun Unic electronic - platforma www.edirect.e-guvernare.ro. 
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