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1. Evidenţa modificărilor procedurii
Nr.
Crt.

Ed.

Data
ediţiei

Rev.

Data
reviziei

1.

I

2008

-

-

2.

II

2009

-

-

3.

III

05.2014

-

-

Pag.

Descriere modificare
responsabilitatea desfăşurării
acţiunilor, în conformitate cu
prevederile ROF-MDRL
modificări în cadrul etapelor

Semnătură
conducător
compartiment
Cristian
Stamatiade
Cristian
Stamatiade

modificare şi adăugare noi
formulare

4.

5.

III

III

10.2014

03.2015

1

2

-

-

elaborare conform “Ghidului
privind elaborarea
procedurilor de sistem şi
operaţionale în cadrul
MDRAP”, Revizia a VI-a,
Ianuarie 2014
modificări în cadrul etapelor
determinate de emiterea
Ordinului MDRAP
nr.769/19.05.2014, publicat
în Monitorul Oficial nr.388
din 26.05.2014
Clarificări în ceea ce priveşte
constituirea comisiilor
tehnice de examinare
Modificări datorită Legii
nr.78/2014 privind
reglementarea activităţii de
voluntariat din Romănia,
publicată în Monitorul
Oficial nr.469 din 26 iunie
2014
Modificare şi completare
formulare ca urmare a
notificării MDRAP ca
operator date cu caracter
personal

Diana Ţenea

Diana Ţenea
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2. Conţinutul procedurii
2.1. Scopul procedurii
Scopul procedurii îl reprezintă stabilirea modului de desfăşurare a activităţii de atestare tehnicoprofesională a specialiştilor cu activitate în construcţii pentru competenţele: verificator de
proiecte (V), expert tehnic (E), responsabil tehnic cu execuţia (RTE). Activitatea de atestare
urmăreşte crearea unui corp de specialişti care să asigure prin activitatea lor realizarea unor
construcţii care să corespundă cerinţelor esenţiale prevăzute în Legea nr.10/1995 privind
calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.
Prezenta procedură se aplică solicitărilor specialiştilor cu activitate în construcţii înregistrate la
registratura MDRAP ulterior publicării Ordinului MDRAP nr.769/19.05.2014 în Monitorul
Oficial nr.388 din 26.05.2014. Solicitările specialiştilor cu activitate în construcţii înregistrate la
registratura MDRAP anterior datei de 26.05.2014 se vor instrumenta conform procedurii
nr.PO.DT.10, Ediţia III, Revizia 0 din data de 22.05.2014.

2.2. Domeniul de aplicare
Procedura se referă la activitatea de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în
construcţii.
Activitatea de atestare tehnico-profesională are ca obiectiv asigurarea unei distribuţii uniforme
şi omogene în toate judeţele a specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi tehnicoprofesional pentru competenţa verificator de proiecte (V) / expert tehnic (E) / responsabil tehnic
cu execuţia (RTE) în domeniile/specialităţile de atestare, precum şi o pondere mai mare a celor
care se află în prima perioadă a carierei.
Activitatea de atestare tehnico-profesională constă în:
 constituirea şi organizarea comisiilor tehnice de examinare a specialiştilor cu activitate în
construcţii;
 iniţierea procedurii de achiziţie publică a certificatelor de atestare tehnico-profesională şi a
legitimaţiilor aferente acestora, înseriate şi numerotate, care va fi derulată apoi, de structura
de specialitate din MDRAP, în condiţiile legii; recepţionarea certificatelor de atestare
tehnico-profesională şi legitimaţiilor achiziţionate;
 instrumentarea dosarelor specialiştilor cu activitate în construcţii ce au solicitat susţinerea
examenului de atestare tehnico-profesională;
 returnarea dosarelor specialiştilor cu activitate în construcţii care nu întrunesc condiţiile
prevăzute în legislaţie;
 întocmirea fişelor individuale (documentelor) de participare la examen a specialiştilor cu
activitate în construcţii care întrunesc condiţiile prevăzute în legislaţie, în vederea susţinerii
examenului de atestare;
 organizarea examenelor de atestare tehnico-profesională;
 returnarea dosarelor specialiştilor cu activitate în construcţii care nu au promovat examenul
de atestare tehnico – profesională;
 completarea certificatelor de atestare tehnico-profesională, legitimaţiilor şi adeverinţelor
necesare confecţionării ştampilelor aferente certificatelor de atestare tehnico-profesională
pentru specialiştii cu activitate în construcţii care au promovat examenul de atestare tehnico
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– profesională, atât cu datele personale ale acestora, cât şi cu domeniile/specialităţile pentru
care au fost atestaţi;
înaintarea certificatelor de atestare tehnico-profesională, completate, conducerii ministerului
(ministrului), în baza unui referat de aprobare, în vederea semnării acestora;
înaintarea legitimaţiilor aferente certificatelor de atestare tehnico-profesională, completate,
conducerii ministerului (directorului general coordonator), în vederea semnării acestora;
înaintarea adeverinţelor necesare confecţionării ştampilelor aferente certificatelor de atestare
tehnico-profesională, completate, conducerii ministerului (directorului general coordonator),
în vederea semnării acestora;
eliberarea certificatelor de atestare tehnico – profesională, legitimaţiilor de atestare şi
adeverinţelor necesare confecţionării ştampilelor aferente certificatelor de atestare tehnicoprofesională, specialiştilor cu activitate în construcţii care au promovat examenul de atestare
tehnico – profesională;
înregistrarea specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi, în baza de date şi în registrul
electronic;
reactualizarea registrului electronic şi postarea acestuia pe site-ul MDRAP;
arhivarea dosarelor specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi;
întocmirea şi eliberarea certificatelor nominale ale membrilor comisiilor tehnice de
examinare prin care se recunoaşte prestarea activităţii de voluntariat;

Activitatea se desfăşoară în cadrul Compartimentului atestări, autorizări, programe formare
continuă - Direcţia Tehnică - Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură.

2.3. Definiţii, abrevieri şi acronime
2.3.1. Definiţii
Baza de date – evidenţa specialiştilor cu activitate în construcţii care au susţinut şi promovat
examenul de atestare tehnico-profesională, în baza Legii nr.10/1995 privind calitatea în
construcţii, cu modificările ulterioare, pentru competenţa de verificator de proiecte (V) / expert
tehnic (E) / responsabil tehnic cu execuţia (RTE). Informaţiile privind datele de identificare ale
specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi, respectiv: numele, iniţiala tatălui şi prenumele,
data naşterii şi/sau codul numeric personal, adresa de domiciliu şi/sau adresa de corespondenţă
de la data eliberării certificatului de atestare tehnico-profesională, numerele de telefon şi fax,
adresa de e-mail, seria şi nr. certificatului de atestare tehnico-profesională, valabilitatea
legitimaţiei aferente certificatului, precum şi domeniile/specialităţile pentru care aceştia sunt
atestaţi sunt preluate din documentaţia aferentă solicitării susţinerii examenului de atestare
tehnico-profesională şi, respectiv, din datele înscrise în certificatele de atestare tehnicoprofesională şi prezentate sub forma unui tabel.
Comisii tehnice de examinare – comisii alcătuite din specialişti în construcţii, recomandaţi de
universităţi de învăţământ tehnic superior, asociaţii profesionale, institute de cercetare şi/sau
operatori economici cu activitate de proiectare sau execuţie în domeniul construcţiilor şi/sau
instalaţiilor pentru construcţii, instituţii publice ce exercită controlul de stat în domeniul
construcţiilor (Inspectoratul de Stat în Construcţii) şi în domeniul securităţii la incendiu
(Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă), autoritatea naţională de reglementare a
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energiei electrice (ANRE), desemnaţi prin decizia secretarului de stat coordonator, la
propunerea DGDRI. Secretariatul comisiilor tehnice de examinare este asigurat de un specialist
din cadrul MDRAP - DGDRI nominalizat prin decizia susmenţionată, odată cu componenţa
comisiilor;
Expert tehnic – specialist cu activitate în construcţii, atestat de MDRAP în baza Legii
nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, care are ca atribuţii
expertizarea tehnică de calitate a unor proiecte, a execuţiei unor lucrări de construcţii şi a stării
tehnice a unei construcţii pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii,
în domeniile/specialităţile pentru care a promovat examenul de atestare tehnico-profesională;
Registru electronic – evidenţa verificatorilor de proiecte (V)/experţilor tehnici (E)/
responsabililor tehnici cu execuţia (RTE) aflaţi în activitate. Informaţiile privind datele de
identificare ale specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi care şi-au dat acceptul privind
postarea pe site a datelor personale, respectiv: numele, iniţiala tatălui şi prenumele, adresa de
corespondenţă de la data eliberării certificatului de atestare tehnico-profesională, numerele de
telefon şi fax, adresa de e-mail, seria şi nr. certificatului de atestare tehnico-profesională,
valabilitatea legitimaţiei aferente certificatului, precum şi domeniile/specialităţile pentru care
aceştia sunt atestaţi sunt prezentate sub forma unui tabel. Registrul electronic este destinat
informării publicului, deschis spre consultare prin postarea acestuia pe site-ul ministerului la
adresa www.mdrap.ro  construcţii  atestare tehnico-profesională;
Responsabil tehnic cu execuţia – specialist cu activitate în construcţii, atestat de MDRAP în
baza Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, care are ca
atribuţie asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic, în
domeniile/specialităţile pentru care a promovat examenul de atestare tehnico-profesională;
Verificator de proiecte – specialist cu activitate în construcţii, atestat de MDRAP în baza Legii
nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, care are ca atribuţie
verificarea tehnică de calitate a proiectelor pentru domeniile/specialităţile pentru care a
promovat examenul de atestare tehnico-profesională.
2.3.2. Abrevieri şi acronime
Abreviere
CAAPFC
DGDRI
DT
E
MDRAP
MLPTL
RTE
SRC
V

Explicaţie
Compartimentul Atestări , Autorizări, Programe Formare
Continuă
Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură
Direcţia Tehnică
Expert tehnic
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
Responsabil tehnic cu execuţia
Serviciul Reglementări Tehnice
Verificator de proiecte
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2.4. Documente de referinţă şi conexe
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private
în sectorul comunicaţiilor electronice;
 Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat din Romănia;
 HG nr.1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare.
 HG nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de
calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
 Ordinul MLPTL nr.777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice Îndrumător pentru
atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, cu completările şi
modificările ulterioare.

2.5. Descrierea procedurii
2.5.1. Generalităţi
Verificarea şi expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a
construcţiilor privind respectarea cerinţelor esenţiale prevăzute în Legea nr.10/1995 reprezintă o
componentă a sistemului calităţii în construcţii.
Activitatea de atestare tehnico-profesională este legiferată prin actele subsecvente Legii
nr.10/1995 şi anume: HG nr.925/1995 şi Ordinul MLPTL nr.777/2003, şi prin HG nr.1/2013. În
baza legislaţiei menţionate, ministerului îi revine sarcina atestării tehnico-profesionale a
specialiştilor cu activitate în construcţii pentru competenţele: verificator de proiecte (V), expert
tehnic (E) şi responsabil tehnic cu execuţia (RTE).
Activitatea de atestare tehnico-profesională, cuprinde, în principal:
- constituirea şi organizarea comisiilor tehnice de examinare a specialiştilor cu activitate în
construcţii, comisii ce sunt formate din specialişti în construcţii în domeniile/specialităţile
pentru care se efectuează atestarea şi care îşi desfăşoară activitatea la solicitarea specialiştilor cu
activitate în construcţii interesaţi, pe baza unui program stabilit de MDRAP;
- organizarea propriu – zisă a examenelor de atestare tehnico – profesională;
- eliberarea certificatelor de atestare tehnico – profesională, legitimaţiilor de atestare şi
adeverinţelor necesare confecţionării ştampilelor aferente certificatelor de atestare tehnicoprofesională specialiştilor cu activitate în construcţii care au promovat examenul de atestare
tehnico – profesională;
- constituirea şi actualizarea bazei de date a specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi şi
a registrului electronic al specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi, precum şi postarea
registrului electronic cu specialiştii atestaţi care şi-au dat acceptul privind postarea datelor
personale pe site-ul ministerului;
- arhivarea dosarelor specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi.
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2.5.2. Documente utilizate
-

Contract de colaborare al membrilor comisiilor tehnice de examinare desemnaţi prin decizia
secretarului de stat coordonator, în vederea semnării acestora de către cele două părţi:
membrii comisiilor şi conducerea MDRAP- Formularul F – PO.DT.10.01

-

Fişa de examinare pentru verificator de proiecte – Formularul F – PO.DT.10.02

-

Fişa de examinare pentru expert tehnic – Formularul F – PO.DT.10.03

-

Fişa de examinare pentru responsabil tehnic cu execuţia – Formularul F – PO.DT.10.04

-

Proces verbal încheiat cu ocazia şedinţei de analiză a dosarelor depuse de candidaţi specialişti cu activitate în construcţii - în vederea susţinerii examenului de atestare tehnicoprofesională pentru competenţa de verificator de proiecte/expert tehnic/responsabil tehnic cu
execuţia – Formularul F – PO.DT.10.05

-

Proces verbal încheiat cu ocazia examenului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor
cu activitate în construcţii pentru competenţa de verificator de proiecte/expert
tehnic/responsabil tehnic cu execuţia – Formularul F – PO.DT.10.06

-

Tabel nominal cu membrii comisiei tehnice de examinare participanţi la şedinţa de analiză a
dosarelor depuse de candidaţi - specialişti cu activitate în construcţii - în vederea susţinerii
examenului de atestare tehnico-profesională pentru competenţa de verificator de
proiecte/expert tehnic/responsabil tehnic cu execuţia – Formularul F – PO.DT.10.07

-

Tabel nominal cu membrii comisiei tehnice de examinare participanţi la examenul de
atestare tehnico-profesională pentru competenţa de verificator de proiecte/expert
tehnic/responsabil tehnic cu execuţia – Formularul F – PO.DT.10.08

-

Matcă / Certificat de atestare tehnico-profesională care se eliberează specialistului cu
activitate în construcţii atestat, completat cu datele personale ale acestuia şi cu
domeniile/specialităţile pentru care acesta a promovat examenul – Formularul F –
PO.DT.10.09 a / b

-

Legitimaţie aferentă certificatului de atestare tehnico-profesională care se eliberează
specialistului cu activitate în construcţii atestat – Formularul F – PO.DTC.10.10

-

Adeverinţă necesară confecţionării ştampilei aferente certificatului de atestare tehnicoprofesională care se eliberează specialistului cu activitate în construcţii atestat – Formularul
F – PO.DTC.10.11

-

Modele ştampile aferente certificatelor de atestare tehnico-profesională care se eliberează
specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi, în funcţie de competenţele şi
domeniile/specialităţile pentru care aceştia au promovat examenul – Formularul F –
PO.DT.10.12

-

Certificat de voluntar – Formularul F – PO.DT.10.13

-

Declaraţie pe propria răspundere – Formularul F – PO.DT.10.14
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2.5.3. Resurse necesare
Resurse materiale:
- elementele de logistică: materiale informatice, calculatoare, consumabile de birou;
- acces la baze de date;
- acces la spaţiile de şedinţă necesare.
Resurse financiare – buget provenit din taxele de examinare achitate de specialiştii cu activitate
în construcţii care au solicitat susţinerea examenului de atestare tehnico-profesională ca:
verificator de proiecte/expert tehnic/responsabil tehnic cu execuţia; suma existentă în cont la
data publicării Ordinului MDRAP nr.769/19.05.2014 în Monitorul Oficial nr.388 din
26.05.2014, respectiv 26.05.2014.
Resurse umane - personalul implicat şi atribuţiile acestuia.
2.5.4. Modul de lucru
Iniţierea activităţii de atestare tehnico-profesională
Responsabilul cu activităţile economice din cadrul DT, împreună cu persoana desemnată din
cadrul DGMFRUA, întocmesc propunerea de buget anual de venituri şi cheltuieli al activităţii
de atestare tehnico-profesională.
Persoana nominalizată din cadrul D.T. întocmeşte adrese către universităţi de învăţământ tehnic
superior, asociaţii profesionale, institute de cercetare şi/sau operatori economici cu activitate de
proiectare sau execuţie în domeniul construcţiilor şi/sau instalaţiilor pentru construcţii, instituţii
publice ce exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor (Inspectoratul de Stat în
Construcţii) şi în domeniul securităţii la incendiu (Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă), autoritatea naţională de reglementare a energiei electrice (ANRE), în scopul
recomandării unor specialişti în construcţii, în vederea desemnării acestora, de către MDRAP, în
comisiile tehnice de examinare.
Persoana nominalizată din cadrul D.T propune conducerii ministerului, pe baza propunerilor
primite de la universităţile de învăţământ tehnic superior, asociaţiile profesionale, institutele de
cercetare şi/sau operatorii economici cu activitate de proiectare sau execuţie în domeniul
construcţiilor şi/sau instalaţiilor pentru construcţii, instituţiile publice ce exercită controlul de
stat în domeniul construcţiilor (Inspectoratul de Stat în Construcţii) şi în domeniul securităţii la
incendiu (Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă), autoritatea naţională de
reglementare a energiei electrice (ANRE), componenţa comisiilor tehnice de examinare, pe
competenţe (V, E, RTE) şi pe domenii / specialităţi de atestare. În acest sens, elaborează decizia
de numire a membrilor comisiilor tehnice de examinare, în vederea aprobării acesteia de
secretarul de stat coordonator.
Persoana nominalizată din cadrul D.T întocmeşte contractele de colaborare ale membrilor
comisiilor tehnice de examinare desemnaţi prin decizia secretarului de stat coordonator, în
vederea semnării acestora de către cele două părţi: membrii comisiilor şi conducerea MDRAP.

MINISTERUL
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ŞI
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
DIRECŢIA TEHNICĂ
Operator date cu caracter
personal nr.33799

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

Cod: PO.DT.10
Ediţia
III Revizia 2
Atestarea
tehnico-profesională
a
specialiştilor cu activitate în construcţii
pentru competenţele: verificator de
Pagina 10/19
proiecte (V), expert tehnic (E),
responsabil tehnic cu execuţia (RTE)

Persoana nominalizată din cadrul D.T iniţiază procedura de achiziţie publică a certificatelor de
atestare tehnico-profesională şi a legitimaţiilor aferente acestora, înseriate şi numerotate, ce
urmează a fi scrise şi eliberate specialiştilor cu activitate în construcţii care, în urma susţinerii
examenului de atestare tehnico-profesională vor fi declaraţi admişi. Procedura va fi derulată
apoi, de structura de specialitate din MDRAP, în condiţiile legii.
Persoana nominalizată din cadrul D.T recepţionează certificatele şi legitimaţiile de atestare
achiziţionate.
Activităţi desfăşurate în vederea organizării propriu–zise a examenelor
Persoana nominalizată din cadrul D.T primeşte solicitările specialiştilor cu activitate în
construcţii depuse în vederea susţinerii examenelor de atestare tehnico-profesională, repartizând
dosarele pe comisii tehnice de examinare, în funcţie de competenţele şi domeniile / specialităţile
solicitate.
Persoana nominalizată din cadrul D.T analizează documentele depuse în dosare pentru a stabili
dacă solicitanţii întrunesc condiţiile legale de participare la examen şi, după caz, solicită unele
completări sau clarificări.
Persoana nominalizată din cadrul D.T convoacă membrii comisiilor tehnice de examinare în
vederea studierii dosarelor solicitanţilor din punct de vedere al respectării condiţiilor prevăzute
în legislaţie.
Persoana nominalizată în comisia tehnică de examinare prin decizia secretarului de stat
coordonator, din cadrul D.T., împreună cu membrii comisiilor tehnice de examinare analizează
documentele depuse în dosare pentru a stabili întrunirea condiţiilor legale de participare la
examen, de către candidaţi, şi, după caz, solicitarea unor completări sau clarificări.
Persoana nominalizată în comisia tehnică de examinare prin decizia secretarului de stat
coordonator, din cadrul D.T., propune conducerii D.T. şi duce la îndeplinire decizia acesteia,
după caz, privind:
a) returnarea dosarelor candidaţilor care nu întrunesc condiţiile prevăzute în legislaţie;
b) examinarea candidaţilor care întrunesc condiţiile prevăzute în legislaţie, la o dată stabilită, în
prealabil, împreună cu membrii comisiilor tehnice de examinare.
Persoana nominalizată în comisia tehnică de examinare prin decizia secretarului de stat
coordonator, din cadrul D.T., întocmeşte fişele individuale de participare la examen a
candidaţilor care întrunesc condiţiile prevăzute în legislaţie, în vederea susţinerii examenului de
atestare.
Persoana nominalizată în comisia tehnică de examinare prin decizia secretarului de stat
coordonator, din cadrul D.T., convoacă candidaţii care, conform legii, se pot prezenta la
examenul de atestare tehnico - profesională solicitat.
Persoana nominalizată în comisia tehnică de examinare prin decizia secretarului de stat
coordonator, din cadrul D.T., organizează examenul de atestare tehnico - profesională.
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a
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proiecte (V), expert tehnic (E),
responsabil tehnic cu execuţia (RTE)

Persoana nominalizată în comisia tehnică de examinare prin decizia secretarului de stat
coordonator, din cadrul D.T., restituie candidaţilor ce nu au promovat examenul., dosarele, sub
semnătură.
Valorificarea activităţii de atestare tehnico-profesională
Persoana nominalizată din cadrul D.T. completează certificatele de atestare tehnicoprofesională, legitimaţiile şi adeverinţele necesare confecţionării ştampilelor pentru specialiştii
cu activitate în construcţii care au promovat examenul de atestare tehnico – profesională, atât cu
datele personale ale acestora cât şi cu domeniile/specialităţile pentru care au fost atestaţi, şi/sau,
după caz, returnează dosarele candidaţilor care nu au promovat examenul de atestare tehnico profesională.
Persoana nominalizată din cadrul D.T. înaintează certificatele de atestare tehnico-profesională
completate, conducerii ministerului (ministrului), în vederea semnării acestora.
Persoana nominalizată din cadrul D.T. înaintează legitimaţiile aferente certificatelor de atestare
tehnico-profesională, completate, conducerii ministerului (directorului general coordonator), în
vederea semnării acestora.
Persoana nominalizată din cadrul D.T. înaintează adeverinţele necesare confecţionării
ştampilelor aferente certificatelor de atestare tehnico-profesională, completate, conducerii
ministerului (directorului general coordonator), în vederea semnării acestora.
Persoana nominalizată din cadrul D.T. convoacă specialiştii cu activitate în construcţii atestaţi în
vederea eliberării certificatului de atestare tehnico - profesională şi a legitimaţiei de atestare,
precum şi a adeverinţei necesare confecţionării ştampilei.
Persoana nominalizată din cadrul D.T. eliberează documentele de atestare tehnico - profesională
şi adeverinţa necesară confecţionării ştampilei.
Persoana nominalizată din cadrul D.T. înregistrează în baza de date şi în registrul electronic
specialiştii cu activitate în construcţii atestaţi.
Persoana nominalizată din cadrul D.T. actualizează registrul electronic al specialiştilor cu
activitate în construcţii atestaţi care şi-au dat acceptul privind postarea pe site a datelor
personale şi postează registrul pe site-ul MDRAP.
Persoana nominalizată din cadrul D.T. arhivează dosarele specialiştilor cu activitate în
construcţii atestaţi.
Persoanele nominalizate din cadrul D.T. întocmesc şi eliberează certificatele nominale ale
membrilor comisiilor tehnice de examinare prin care se recunoaşte prestarea activităţii de
voluntar.
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1.

2.

3.

Unitate responsabilă /
Funcţia responsabilului

Responsabil activităţi
economice din cadrul
DT + persoană
desemnată din cadrul
DGMFRUA

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu
activitate în construcţii pentru competenţele:
verificator de proiecte (V), expert tehnic (E),
responsabil tehnic cu execuţia (RTE)
Document / Informaţie

Cod: PO.DT.10
Ediţia III

Acţiune / Operaţiunea

Revizia 2
Pagina 12/19
Termen

Propunere de buget anual de venituri şi
Întocmirea propunerii bugetului privind
cheltuieli al activităţii de atestare tehnico30 zile
activitatea de atestare tehnico-profesională
profesională
Întocmirea adreselor către universităţi de
învăţământ
tehnic
superior,
asociaţii
profesionale, institute de cercetare şi/sau
operatori economici cu activitate de proiectare
sau execuţie în domeniul construcţiilor şi/sau
instalaţiilor pentru construcţii, instituţii
publice ce exercită controlul de stat în
domeniul construcţiilor (Inspectoratul de Stat 30 zile
în Construcţii) şi în domeniul securităţii la
incendiu (Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă), autoritatea naţională de
reglementare a energiei electrice (ANRE), în
scopul recomandării unor specialişti în
construcţii, în vederea desemnării acestora, de
MDRAP, în comisiile tehnice de examinare

Persoana nominalizată
din cadrul D.T.

Adrese de solicitare a nominalizării unor
cadre didactice şi/sau specialişti în construcţii
de către universităţi de învăţământ tehnic
superior şi/sau asociaţii tehnice de profil, în
construcţii.

Persoana nominalizată
din cadrul D.T.

Propunerea către conducerea ministerului, pe
baza recomandarilor de la pct.2, a
componenţei comisiilor tehnice de examinare,
Decizia de numire a membrilor comisiilor pe competenţe (V, E, RTE) şi pe domenii /
30 zile
tehnice de examinare
specialităţi de atestare. Elaborarea deciziei de
numire a membrilor comisiilor tehnice de
examinare, în vederea aprobării acesteia de
secretarul de stat coordonator.

Formulare /
Anexa
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4.

Unitate responsabilă / Funcţia
responsabilului

Persoana nominalizată din
cadrul D.T.

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu
activitate în construcţii pentru competenţele:
verificator de proiecte (V), expert tehnic (E),
responsabil tehnic cu execuţia (RTE)

Document / Informaţie

Convenţii civile / contracte de colaborare

Cod: PO.DT.10
Ediţia III

Acţiune / Operaţiunea

Revizia 2
Pagina 13/19

Termen

Formulare /
Anexa

Întocmirea contractelor de colaborare ale
membrilor comisiilor tehnice de examinare
desemnaţi prin decizia secretarului de stat
30 zile F-PO.DT.10.01
coordonator, în vederea semnării acestora de
către cele două părţi: membrii comisiilor şi
conducerea MDRAP

5.

Persoana nominalizată din
cadrul D.T.

Iniţierea procedurii de achiziţie publică a
certificatelor de atestare tehnico-profesională
şi a legitimaţiilor aferente acestora, înseriate
şi numerotate, ce urmează a fi scrise şi
Adresă către structura de specialitate din
eliberate specialiştilor cu activitate în
MDRAP care derulează activitatea de
30 zile
construcţii care, în urma susţinerii examenului
achiziţii publice
de atestare tehnico-profesională vor fi
declaraţi admişi. Procedura va fi derulată
apoi, de structura de specialitate din MDRAP,
în condiţiile legii.

6

Persoana nominalizată din
cadrul D.T.

Recepţionarea certificatelor de atestare
F-PO.DT.10.09 a/b
Certificate
de
atestare
tehnicotehnico-profesională şi legitimaţiile aferente 10 zile
profesională şi legitimaţiile aferente
F-PO.DT.10.10
acestora
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Unitate responsabilă /
Funcţia responsabilului

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu
activitate în construcţii pentru competenţele:
verificator de proiecte (V), expert tehnic (E),
responsabil tehnic cu execuţia (RTE)

Document / Informaţie

Cod: PO.DT.10
Ediţia III

Revizia 2
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Acţiune / Operaţiunea

Termen

Persoana nominalizată
din cadrul D.T.

Primirea solicitărilor specialiştilor cu
activitate în construcţii depuse în vederea
Dosarele specialiştilor cu activitate în susţinerii examenelor de atestare tehnicoconstrucţii care au solicitat susţinerea profesională; repartizarea dosarelor pe comisii
examenelor de atestare tehnico-profesională
tehnice de examinare în funcţie de
competenţele şi domeniile / specialităţile
solicitate.

Persoana nominalizată
din cadrul D.T.

Informaţii privind completarea / clarificarea Analizarea documentelor depuse în dosare
pentru a stabili dacă solicitanţii întrunesc
documentelor depuse de solicitanţi
condiţiile legale de participare la examen şi, 20 zile
Adrese de restituire a dosarelor candidaţilor după caz, solicitarea unor completări sau
evident neeligibili
clarificări.

9.

Persoana nominalizată
din cadrul D.T.

Convocarea
telefonică
a
membrilor
comisiilor tehnice de examinare privind data
şi locul desfăşurării şedinţei de analiză a
dosarelor candidaţilor;

10.

Persoana nominalizată
în comisia tehnică de
examinare prin decizia
secretarului de stat
coordonator, din cadrul
D.T. + membrii
comisiilor tehnice de
examinare.

Proces verbal al şedinţei de analiză a Analizarea documentelor depuse în dosare
dosarelor candidaţilor,
pentru a stabili dacă solicitanţii întrunesc
Tabel nominal cu membrii comisiei tehnice condiţiile legale de participare la examen şi, 90 zile
de examinare participanţi la şedinţa de după caz, solicitarea unor completări sau
clarificări.
analiză a dosarelor candidaţilor

7.

8.

Formulare /
Anexa

5 zile

Convocarea membriilor comisiilor tehnice de
examinare în vederea studierii dosarelor
10 zile
candidaţilor din punct de vedere al condiţiilor
prevăzute în legislaţie.

F-PO.DT.10.05
F-PO.DT.10.07
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PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu
activitate în construcţii pentru competenţele:
verificator de proiecte (V), expert tehnic (E),
responsabil tehnic cu execuţia (RTE)

Document / Informaţie

Cod: PO.DT.10
Ediţia III

Acţiune / Operaţiunea

Revizia 2
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Termen

Înaintarea propunerii conducerii D.T. şi
punerea în aplicare a deciziei acesteia, după caz,
Adrese de restituire a dosarelor candidaţilor privind:
a) returnarea dosarelor candidaţilor care nu
neeligibili,
30 zile
întrunesc condiţiile prevăzute în legislaţie;
Referat de aprobare pentru organizarea
b) examinarea candidaţilor care întrunesc
examenelor de atestare tehnico-profesională
condiţiile prevăzute în legislaţie la o dată
stabilită, în prealabil, împreună cu membrii
comisiilor tehnice de examinare.

11.

Persoana nominalizată
în comisia tehnică de
examinare prin decizia
secretarului de stat
coordonator, din cadrul
D.T.

12.

Persoana nominalizată
în comisia tehnică de
examinare prin decizia
secretarului de stat
coordonator, din cadrul
D.T.

Întocmirea fişelor individuale de participare la
Documente pentru participarea la examen a examen a candidaţilor care întrunesc
10 zile
candidaţilor eligibili
condiţiile prevăzute în legislaţie, în vederea
susţinerii examenului de atestare.

Persoana nominalizată
în comisia tehnică de
examinare prin decizia
secretarului de stat
coordonator, din cadrul
D.T.

Informaţii postate pe site-ul MDRAP privind Convocarea candidaţilor care, conform legii,
data şi locul desfăşurării examenelor, precum se pot prezenta la examenul de atestare 5 zile
şi candidaţii care se vor prezenta la examen.
tehnico - profesională solicitat.

13.

Formulare /
Anexa

F-PO.DT.10.02
F-PO.DT.10.03
F-PO.DT.10.04
F-PO.DT.10.06
F-PO.DT.10.08
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Unitate responsabilă /
Funcţia responsabilului

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu
activitate în construcţii pentru competenţele:
verificator de proiecte (V), expert tehnic (E),
responsabil tehnic cu execuţia (RTE)
Document / Informaţie

Cod: PO.DT.10
Ediţia III

Acţiune / Operaţiunea

Revizia 2
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Termen

Formulare /
Anexa

Persoana nominalizată
în comisia tehnică de
examinare prin decizia
secretarului de stat
coordonator, din cadrul
D.T.

Organizarea propriu-zisă a examenului de
Documente privind participarea la examen a atestare tehnico – profesională; la sfârşitul
candidaţilor eligibili (completate de membrii şedinţei de examinare, candidaţilor ce nu au 30 zile
comisiilor tehnice de examinare)
promovat examenul li se restituie, sub
semnătură dosarul.

Persoana nominalizată
din cadrul D.T.

Certificate de atestare tehnico-profesională şi
legitimaţii, completate atât cu datele
personale cât şi cu domeniile/specialităţile
ale candidaţilor care au promovat examenul
de atestare tehnico-profesională

Completarea certificatelor de atestare tehnicoprofesională, legitimaţiilor şi adeverinţelor
necesare confecţionării ştampilelor pentru
F-PO.DT.10.09 a/b
specialiştii cu activitate în construcţii atestaţi 60 zile
F-PO.DT.10.10
şi/sau, după caz, returnarea dosarelor
candidaţilor care nu au promovat examenul de
atestare.

16.

Persoana nominalizată
din cadrul D.T.

Referat de aprobare pentru semnarea
certificatelor
de
atestare
tehnicoprofesională, legitimaţiilor şi adeverinţelor
necesare confecţionării ştampilelor

Înaintarea certificatelor de atestare tehnicoprofesională,
completate,
conducerii
30 zile
ministerului (ministrului), în vederea semnării
acestora.

17.

Persoana nominalizată
din cadrul D.T.

Referat de aprobare
pentru semnarea
certificatelor
de
atestare
tehnicoprofesională, legitimaţiilor şi adeverinţelor
necesare confecţionării ştampilelor

Înaintarea legitimaţiilor aferente certificatelor
de atestare tehnico-profesională, completate,
10 zile
conducerii ministerului (directorului general
coordonator), în vederea semnării acestora.

14.

15.

F-PO.DT.10.02
F-PO.DT.10.03
F-PO.DT.10.04
F-PO.DT.10.06
F-PO.DT.10.08

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu
activitate în construcţii pentru competenţele:
verificator de proiecte (V), expert tehnic (E),
responsabil tehnic cu execuţia (RTE)
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Funcţia responsabilului

Document / Informaţie

Cod: PO.DT.10
Ediţia III

Acţiune / Operaţiunea

Revizia 2
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Termen

Formulare /
Anexa

Persoana nominalizată
din cadrul D.T.

Referat de aprobare a certificatelor de
atestare tehnico-profesională, legitimaţiilor
şi adeverinţelor necesare confecţionării
ştampilelor

Înaintarea
adeverinţelor
necesare
confecţionării
ştampilelor
aferente
certificatelor de atestare tehnico-profesională,
10 zile
completate,
conducerii
ministerului
(directorului general coordonator), în vederea
semnării acestora

19.

Persoana nominalizată
din cadrul D.T.

Informaţii postate pe site-ul MDRAP privind
data şi locul eliberării certificatelor şi
legitimaţiilor de atestare, precum şi a
ştampilelor aferente acestora

Convocarea specialiştilor cu activitate în
construcţii atestaţi în vederea eliberării
certificatelor
de
atestare
tehnico
–
10 zile
profesională, legitimaţiilor de atestare,
precum
şi
adeverinţelor
necesare
confecţionării ştampilelor .

20.

Persoana nominalizată
din cadrul D.T.

Registru de eliberări şi matca certificatului de Eliberarea documentelor de atestare tehnico Permanent
F-PO.DT.10.09 a
atestare eliberat fiecărui specialist cu profesională şi a adeverinţelor necesare
1h/zi
activitate în construcţii atestat
confecţionării ştampilelor .

21.

Persoana nominalizată
din cadrul D.T.

Baza de date şi registrul electronic al Înregistrarea în baza de date şi în registrul
specialiştilor cu activitate în construcţii electronic al specialiştilor cu activitate în 30 zile
atestaţi
construcţii atestaţi.

22.

Persoana nominalizată
din cadrul D.T.

Actualizarea
registrului
electronic
al
Registrul electronic al specialiştilor cu
specialiştilor cu activitate în construcţii
activitate în construcţii atestaţi care şi-au dat
atestaţi care şi-au dat acceptul privind 30 zile
acceptul privind postarea pe site a datelor
postarea pe site a datelor personale şi postarea
personale, postat pe site-ul MDRAP
registrului pe site-ul MDRAP.

23.

Persoana nominalizată
din cadrul D.T.

Dosare arhivate

18.

Arhivarea dosarelor specialiştilor cu activitate
60 zile
în construcţii atestaţi

F-PO.DT.10.14
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PAS

24.

Unitate responsabilă /
Funcţia responsabilului

Persoana nominalizată
din cadrul D.T.

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu
activitate în construcţii pentru competenţele:
verificator de proiecte (V), expert tehnic (E),
responsabil tehnic cu execuţia (RTE)

Document / Informaţie

Certificate de voluntar

Cod: PO.DT.10
Ediţia III

Acţiune / Operaţiunea

Revizia 2
Pagina 18/19

Termen

Întocmirea
şi
eliberarea
certificatelor
nominale ale membrilor comisiilor tehnice de
60 zile
examinare prin care se recunoaşte prestarea
activităţii de voluntar.

Formulare /
Anexa

F-PO.DT.10.13

