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REGULAMENT 

de acordare a licenţelor de lucru 
 
Art.1 Licenţele de lucru în Zona Liberă se eliberează numai de către Administraţia Zonei Libere, la 

solicitarea utilizatorilor făcută în baza unei cereri al cărui formular este prevăzut in Anexa nr.1 cât şi cu 
respectarea prezentului Regulament. 

Art. 2 Sunt obligaţi să solicite licenţă de lucru persoanele fizice, juridice, române sau străine, care 
încheie cu Administraţia Zonei Libere sau cu Utilizatorii contracte de concesiune, închiriere, asociere, 
de antrepriză sau prestări servicii. 

Art. 3 Activităţile pentru care se poate solicita Licenţă de lucru, perioada cât şi tarifele aferente 
sunt cele din Anexa nr. 3 aprobate de către Consiliul de Administraţie şi avizate de către Consiliul Judeţean 
Arad conform HG nr. 449/1999. 

Art. 4 În cazul în care Utilizatorii solicită o licenţă pentru o activitate care nu este cuprinsă în 
nomenclatorul de licenţe, vor adresa o cerere scrisă Administraţiei, urmând ca aceasta, în termen de 30 de 
zile, să supună spre aprobare Consiliului de Administraţie al RA Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, 
atât oportunitatea înscrierii acestei activităţi în nomenclator, cât şi tarifele aferente acestei activităţi, 
calculate în urma unei note de fundamentare. 

Art. 5 Pentru fiecare activitate din nomenclatorul de licenţe, se va elibera câte o licenţă de lucru, 
conform modelului din Anexa nr. 2. În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării. 

Art. 6 Licenţa de lucru nu se va elibera în nici un caz înainte ca solicitantul să facă dovada plăţii 
contravalorii acesteia, cât şi a  tarifului serviciilor efectuate de către Administraţia Zonei Libere pentru 
eliberarea licenţei de lucru. 

Art. 7 Licenţa de lucru se eliberează în 2 (două) exemplare, unul pentru solicitant, celălalt se 
păstrează la Administraţie, împreună cu documentele prezentate la solicitarea licenţei, conform 
prevederilor prezentului regulament. 

Art. 8 La primirea licenţei, solicitantul va semna de primire într-un registru de predare – primire al 
licenţelor de lucru. 

Art. 9 Fiecare licenţă are o serie - care reprezintă tipul activităţii – şi un număr – care reprezintă 
numărul licenţei de acel tip eliberată de către Administraţie . Numerotarea începe de la 1 pentru fiecare tip 
de licenţă. 

Art. 10 Toate licenţele eliberate vor fi înscrise în ordine cronologică într-un Registru pentru licenţe 
de lucru ţinut de către Administraţie. 

Art. 11 Licenţele de lucru acordate nu sunt transmisibile de la un utilizator la altul şi nu pot fi 
folosite în comun de către mai mulţi utilizatori. 

Art. 12 Taxele de licență vor avea aceleași valori pentru activităţi identice, desfășurate in condiții 
identice. 

        Art. 13 Conform prevederilor Ordinului Ministrului nr. 1431/2002 pentru aprobarea 
instrucţiunilor privind acordarea licenţelor de lucru şi a permiselor de acces în zonele libere, art. 4, 
coroborat cu HG nr. 872/2004 privind trecerea bunurilor aflate în administrarea R.A. „Administraţia Zonei 
Libere Curtici Arad” din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Arad şi trecerea R.A. 
„Administraţia Zonei Libere Curtici Arad de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad, în cazul in care Administrația zonei libere refuză să 
elibereze licenţa de lucru pentru una sau mai multe activităţi propuse de solicitant, acesta poate depune 
contestaţie, care se rezolvă în termenele şi cu procedura stabilite de Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004. 

Neplata redevenţei datorate de către utilizator poate atrage după sine neacordarea licenţei de lucru 
de către Administraţie. 

Art. 14 Daca utilizatorul renunţă la una sau mai multe activităţi pentru care a primit licenţa de lucru, 
are obligaţia să notifice în scris intenţia Administraţiei zonei libere cu 15 zile lucrătoare înainte de 
renunţarea la respectiva activitate. În acest caz, Administrația va anula imediat licenţa de lucru acordată 
pentru acea activitate, fără returnarea contravalorii acesteia, indiferent de durata rămasă neexecutată. 



  

R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici Arad  2 

 Art. 15 În cazul pierderii licenţei de lucru, utilizatorului i se va elibera o nouă licenţă de 
lucru(duplicat), la cererea acestuia, consemnându-se despre aceasta în registrul de evidenţă a licenţelor 
eliberate. 

Pentru eliberarea unei noi licenţe de lucru, solicitantul va prezenta dovada publicării anunţului de 
pierdere într-un ziar de mare tiraj. 

În această situaţie solicitantul va achita numai  tariful pentru eliberarea licenţei de lucru. 
 
Documente necesare pentru eliberarea licenţei de lucru 

 
Art.16 Pentru Utilizatorii titulari ai unui Contract de concesiune, închiriere sau asociere încheiat cu 

Administraţia este necesară completarea unei cereri tip eliberată de Administraţie conform Anexei nr. 1. 
Art. 17 

17.1.1. În cazul în care un Utilizator titular al unui contract de concesiune sau închiriere 
încheiat cu Administraţia intenţionează să subînchirieze teren sau să închirieze clădiri unui terţ, 
Utilizatorul respectiv are nevoie de Licenţă de închiriere care se eliberează de către Administraţie 
conform metodologiei din prezentul Regulament. 

17.1.2. Orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care încheie un contract de 
închiriere sau de asociere cu un Utilizator, are nevoie, pentru activitatea  pe care o desfăşoară în Zona 
Liberă, de Licenţă de lucru. Pentru eliberarea Licenţei de lucru, în acest caz, trebuie depuse la sediul 
Administraţiei următoarele acte: 

- cerere tip 
- contract de închiriere sau asociere încheiat cu Utilizatorul 
- copie după certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului 
17.1.3. Orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care încheie un contract de 

antrepriză sau prestări servicii cu un Utilizator sau cu un Administraţia, are nevoie, pentru activitatea  
care o desfăşoară în Zona Liberă, de Licenţă de lucru. Pentru eliberarea Licenţei de lucru trebuie 
depuse la sediul Administraţiei următoarele acte: 

- cerere tip 
- contract de antrepriză, prestări servicii încheiat cu Utilizatorul sau cu Administraţia  
- copie după certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului 

              17.1.4. Pentru prelungirea Licenţei de lucru  trebuie depusă la Administraţie o cerere conform modelului 
din Anexa nr. 1 şi certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului, dacă acesta a suferit modificări în 
perioada scursă de la acordarea licenţei de lucru. 
 

Suspendarea sau anularea licenţei de lucru 
 
 Suspendarea licenţei de lucru – posibilitatea Administraţiei de a suspenda licenţa de lucru pe o 
perioadă determinată de timp ca urmare a existenţei uneia dintre situaţiile menţionate la art. 18 din 
prezentul Regulament. 
 Anularea licenţei de lucru – posibilitatea Administraţiei de a retrage definitiv licenţa de lucru ca 
urmare a existenţei uneia dintre situaţiile menţionate la art. 18 din prezentul Regulament. 
  
  Art. 18 Licenţa de lucru a oricărui Utilizator poate fi suspendată sau anulată dacă există oricare din 
următoarele circumstanţe, confirmate în urma unei cercetări, ordonată şi condusă de Directorul General al 
Administraţiei: 
a) Când este confirmată printr-un raport scris al Administraţiei existenţa unor activităţi contrare 

prevederilor legislaţiei şi a regulamentelor, instrucţiunilor scrise, directivelor şi ordinelor  Administraţiei 
şi când aceste acţiuni sunt în detrimentul ordinii în Zonă sau au contribuit la manifestarea unui astfel de 
comportament. 

b) Când s-a stabilit că a avut loc sustragerea de la plata taxelor pentru activităţi desfăşurate în afara 
Zonei şi care au fost declarate ca venituri provenind din Zonă sau/şi prin prezentarea unor documente 
false sau inexacte în acest scop. 

c) Când se constată ca a avut loc o sustragere de la plata sumelor datorate pentru activităţile desfăşurate 
în Zonă. 
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d) Când se confirmă prin cercetări sau controale ca nu sunt îndeplinite condiţiile şi calificările declarate în 
cererea pentru Licenţa de lucru, ori că acestea au fost mai târziu pierdute sau dovedite false. 

e) Când Administraţiei i s-au refuzat de două ori informaţii pe care le-a solicitat în scris în legătură cu 
activităţi care ar putea contraveni prezentului Regulament, fără un motiv justificat; 

f) Când se constată printr-un raport scris al Administraţiei că Utilizatorul, reprezentantul său autorizat sau 
angajaţii săi au cauzat daune dotărilor, maşinilor sau instalaţiilor în Zonă faţă de Administraţie sau faţă 
de terţe părţi si dacă acestea s-au repetat în ciuda unui avertisment scris din partea Administraţiei; 

g)  Când s-a demonstrat ca Utilizatorul nu s-a conformat prevederilor din contractul încheiat si că nu a luat 
măsuri corective în termen de 15 zile după notificarea scrisă ce le va fi adresată, după constatarea 
încălcării contractului.  

h) Când se constată că Utilizatorul, reprezentanţii săi sau angajaţii săi nu respectă regulile şi semnele de 
circulaţie pe drumurile din incinta Zonei Libere Curtici Arad, parchează mijloacele de transport 
neregulamentar, în spaţii neamenajate în acest scop sau pe spaţiile verzi, perturbă /blochează traficul 
în incinta Zonei Libere.  

 
Taxa de licenţă se constituie venit al Administraţiei şi nu se restituie în caz de retragere sau anulare a  

licenţei de lucru. 
Orice persoană care încearcă să-şi continue activităţile în Zonă, în ciuda faptului că licenţa sa de lucru 

a expirat sau a fost retrasă din motivele de mai sus, va fi expulzată din Zonă la cererea Administraţiei, de 
către organele autorizate, suportând şi amenda prevăzută la Capitolul Sancţiuni din Legea nr. 84/1992 
privind regimul Zonelor Libere, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 19 Administraţia Zonei Libere are dreptul să retragă licenţa de lucru sau să o anuleze în condiţiile 
stipulate în prezentul Regulament, în contract şi in anexele acestuia. Retragerea sau anularea licenţei se 
va face fără returnarea contravalorii acesteia, indiferent de durata rămasă neexecutată. 

Art. 20 Împotriva deciziei de retragere sau de anulare a licenţei de lucru, Utilizatorul poate face 
contestaţie la Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere, soluţionarea 
acesteia urmând a se face conform procedurii prevăzute la Articolul 13 din prezentul Regulament. 
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Anexa nr. 1 

 
 
 

CERERE 
pentru acordarea licenţei de lucru 

 
 
 
Agentul economic ……………………………….………………… cu sediul în 
……….…………………………….….  înregistrat ………………………. în baza contractului 
………………………………….. nr ……………………….. din ………………………….. încheiat cu Regia 
Autonomă “Administraţia Zonei Libere“ ……………………………………….. solicit eliberarea licenţei de 
lucru pentru activitatea de ……………………………… pe care o vom desfăşura pe parcela – magazia 
………………………………………..  
din incinta …………………………………………….. 
Activitatea pentru care solicit licenţa de lucru se va desfăşura în perioada……………………………………. . 
                                                                                         

                                                                                          Semnătura 
 

                                                                            ……………………………….. 
 
 
Data …………………… 
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Anexa nr. 2 
 

LICENŢA  DE  LUCRU 
Seria……………………………. Nr. …………………… 

 
 

În temeiul ………………………………….., în baza contractului nr. …………… încheiat cu 
……………………..., se acordă LICENŢA DE LUCRU agentului economic ……………………………., cu 
sediul în …………………… 
Această licenţă de lucru este valabilă în perioada ……………………………… şi a fost acordată pentru 
activitatea de ……………………… ce se va desfăşura în incinta ………………………………………………. 
Valoarea licenţei de lucru este de ……………………………………… . 
 
 
Director general, 
 
………………………………. 
 
           Data emiterii 
 

……………………………
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 3 
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TAXELE PENTRU LICENŢELE DE LUCRU ÎN ZONA LIBERĂ CURTICI ARAD 

Nr. 
crt. 
No. 

Activitatea licenţiată în zona liberă 
The activity requiring a license within the 

Free Zone 

Taxa (în EURO) 
Fees (in EURO) 

1 luna 
1 month 

3 luni 
3 months 

6 luni 
6 months 

12 luni 
12 months 

1 Ambalare, asamblare, sortare, condiţionare, 
dezmembrare, etichetare/marcare 
Packing, assembling, sorting, conditioning, 
dismantling, labeling 

120,12 282,83 508,87 894,35 

2 Fabricare 
Production 

384,38 1.125,90 2.211,35 3.588,31 

3 Comercializare 
Commerce 

240,24 565,66 920,56 1.794,16 

4 Expediţii interne şi internaţionale mărfuri 
Forwarding of goods 

108,11 211,85 417,14 669,40 

5 Înfiinţarea de cantine, magazine, restaurante 
Establishment of restaurants, fast-food 
shops, restaurants 

384,38 938,03 1.476,38 2.688,50 

6 Reexpedieri ocazionale, tranzit, intermediar 
de mărfuri 
Random dispatching, intermediary transit of 
goods 

72,07 188,92 277,37 444,44 

7 Utilizarea dispozitivului feroviar 
Use of railway infrastructure  

192,19 377,83 689,05 894,35 

8 Depozitare, încărcare, descărcare, stivuire, 
rularea mărfurilor, legare, dezlegare 
Storage, loading, unloading, stowing, lashing, 
tying, untying of goods 

192,19 424,79 827,74 1.344,25 

9 Asistenţă sanitară 
Health services 

72,07 188,92 277,37 444,44 

10 Controlul şi expertizarea calitativă şi 
cantitativă a mărfurilor 
Control and survey of the quality and quantity 
of goods 

288,29 660,66 1.152,11 1.794,16 

11 Prestări servicii, consultanţă tehnică, 
economică şi juridică 
Provision of services, technical, economic 
and legal consulting 

144,14 282,83 550,37 894,35 

12 Expertizări construcţii, mijloace de transport 
şi altele 
Survey of buildings and means of transport 

240,24 565,66 1.013,38 1.794,16 

13 Întreţinere / reparaţii construcţii si instalaţii 
civile şi industriale 
Maintenance / repairing of buildings and civil 
and industrial installations 

288,29 565,66 1.105,10 1.794,16 

14 Limitarea şi înlaturarea efectelor poluării 
Limitation of pollution effects 

240,24 282,83 550,37 894,35 

15 Măsurari topo-geodezice şi geotehnice 
Topo-geodesique and geotechnical 
measurements 

96,10 282,83 550,37 894,35 

16 Prevenirea şi stingerea incendiilor 
Fire prevention and extinguishing 

46,80 145,60 276,64 444,44 

17 Reclamă şi publicitate 
Advertising and promotion 

475,02 1.409,82 2.766,09 3.588,31 
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Nr. 
crt. 
No. 

Activitatea licenţiată în zona liberă 
The activity requiring a license within the 

Free Zone 

Taxa (în EURO) 
Fees (in EURO) 

1 luna 
1 month 

3 luni 
3 months 

6 luni 
6 months 

12 luni 
12 months 

18 Servicii de telecomunicaţii, computerizare, 
informatizare 
Telecommunication services, computer 
services 

240,24 561,60 1.144,00 1.794,16 

19 Salubrizare, deratizare, dezinsecţie 
Sanitation, pest and insect control 

48,05 141,96 277,37 449,90 

20 Activităţi de asigurare 
Insurance 

432,64 842,40 1.664,00 2.688,50 

21 Activităţi bursiere şi financiar bancare 
Stock-exchange and financial banking 
activities 

432,43 843,02 1.660,98 2.688,50 

22 Organizări de licitaţii 
Organization of tenders 

192,19 377,83 550,37 894,35 

23 Organizarea de expoziţii 
Exhibitions 

240,24 560,20 1.105,10 1.794,16 

24 Declarant vamal şi comisionar în vamă, 
schimb valutar 
Customs broker and custom-house services, 
currency exchange 

72,07 188,92 277,37 449,90 

25 Realizarea de construcţii şi obiective în zona 
liberă 
Execution of buildings and facilities in the 
Free Zone 

288,29 560,20 1.105,10 1.794,16 

26 Leasing 240,24 660,66 1.152,11 1.794,16 

27 Furnizare şi refurnizare utilitaţi 
Supply and resupply of utilities 

96,72 378,56 648,96 894,35 

28 Alimentarea cu lubrefianţi şi combustibili 
Lubricant and combustible supply 

96,10 377,83 648,65 894,35 

29 Închirierea de platforme, clădiri şi utilaje 
Renting of platforms, buildings and 
equipments 

288,29 754,57 1.197,98 1.794,16 

30 Pază la agenţii economici care activează în 
zona liberă 
Security services for economic agents 
functioning within the Free Zone 

96,10 188,92 277,37 494,68 

31 Marcarea ţigaretelor, produselor din tutun şi 
băuturilor alcoolice 
Branding of cigarettes, tobacco products and 
alcooholic drinks 

288,29 702,16 1.383,62 2.244,06 

32 Comerţ cu amănuntul în magazine 

Retail sales in shops 
240,24 560,20 920,56 1.794,16 

33 Înfiinţare bufet şi punct alimentar, servicii 
catering 
Setup of buffets and cafeterias, catering 
services 

192,19 466,28 734,92 1.344,25 

34 Tranzacţii comerciale cu active pe teritoriul 
Zonei Libere 

Commercial transactions with assets 
within the Free Zone 

264,26 560,20 920,56 1.794,16 

35 Dotare birouri si hale 

Equipping of offices and premises 
48,05 129,95 248,98 449,90 

36 Depozitare cereale 

Grain depositing 
144,14 282,83 550,37 894,35 
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Nr. 
crt. 
No. 

Activitatea licenţiată în zona liberă 
The activity requiring a license within the 

Free Zone 

Taxa (în EURO) 
Fees (in EURO) 

1 luna 
1 month 

3 luni 
3 months 

6 luni 
6 months 

12 luni 
12 months 

37 Instalare distribuitor automat de băuturi 
nealcoolice 
Installation of automatic non-alcoholic drink 
vending machine 

18,56 41,50 75,35 169,26 

38 Instalare bancomat in zona libera 
ATM installation in the Free Zone 

144,14 282,83 550,37 894,35 

39 Furnizare apă-canal 
Provision of water and sewerage services 

436,80 842,40 1.664,00 2.184,00 

40 Demolarea/relocarea construcţiilor civile şi 
industriale 
Demolition/relocation of civil and industrial 
buildings 

2.080,00 4.898,40 7.969,70 15.532,93 

41 Demontare hale industriale 
Disassembly of industrial premises 

2.080,00 4.898,40 7.969,70 15.532,93 

42 Demontare instalaţii civile şi industriale 
Disassembly of civil and industrial 
installations 

2.080,00 4.898,40 7.969,70 15.532,93 

43 
 

Lucrări de pregătire a terenului 
Land restoration works 

2.080,00 4.898,40 7.969,70 15.532,93 

44 Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi 
de demolare/demontare/relocare construcţii 
civile şi industriale 
Management of waste resulting from 
demolition/disassembly/relocation of civil and 
industrial buildings 

2.080,00 4.898,40 7.969,70 15.532,93 

 

 

Tarifele nu conţin TVA.  
 
 

  


