MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
DIRECŢIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA

PENTRU ATESTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN CONSTRUCŢII,
• DOSARELE SE DEPUN LA REGISTRATURĂ
• DOSARELE SE POT TRIMITE ŞI PRIN POŞTĂ LA ADRESA:

Destinatar: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
DIRECŢIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA

PENTRU ATESTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN CONSTRUCŢII
STR. APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREŞTI, cod: 050741

DOCUMENTE NECESARE PENTRU SUSŢINEREA, DE CĂTRE ORICE
SOLICITANT, CETĂŢEAN ROMÂN, A EXAMENULUI DE ATESTARE
PENTRU COMPETENŢA DE
EXPERT TEHNIC
În baza:
• Legea 10/1995, publicată în M.Of. 12/24.01.1995, cu modificările ulterioare
• H.G. 925/1995, publicată în M.Of. 286/11.12.1995
• Ordin MLPTL 777/2003, publicat în M.Of. 397/09.06.2003, cu modificările şi
completările ulterioare
• ORDIN MDRAP 769/ 2014, publicat in M.Of. 388/26.05.2014
DOSARELE CE SE DEPUN TREBUIE SĂ AIBĂ URMĂTORUL CONŢINUT:
1. Cerere scrisă (Anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează numele, prenumele şi datele din buletinul de
identitate al solicitantului, precum şi domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, ingineri geologi,
arhitecţi, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii şi inginerii cu specialitatea petrol şi gaze, pentru
care se solicită atestarea;
2. Copia actului de identitate, din care să reiasă CNP-ul şi ultima adresă, pe care se va trece nr. de telefon;
3. 3 poze dimensiunea 5 x 4 cm
4. Memoriu de activitate (întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat
activitatea, perioade, funcţii etc.), din care să rezulte experienţa, competenţa, titlurile ştiinţifice obţinute
precum şi precizarea celor mai importante lucrări proiectate în domeniu, cu detalierea soluţiilor adoptate (date
constructive);
5. 2 recomandări din partea persoanelor fizice / juridice cu care a colaborat;
6. Copia legalizată a diplomei de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate -cursuri de lungă
durată
7. Copia integrală a carnetului de muncă, emisă de angajator sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz
(conform cu originalul); solicitantul inginer specializat în proiectare instalaţii de gaze naturale va anexa
suplimentar copie de pe legitimaţia de instalator autorizat, emisă de autoritatea naţională de reglementare în
domeniul gazelor naturale, dacă este cazul;
8. Declaraţie pe propria răspundere ori, după caz, certificat de cazier judiciar din care rezultă că solicitantul nu
este înscris în cazierul judiciar;
9. Declaraţie pe propria răspundere în ceea ce priveşte acordul publicării pe site-ul instituţiei a datelor personale;

Pentru relaţii suplimentare sunaţi la tel: 0372.114.568, 0372.114.573, fax: 0372.114.592

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA

PENTRU ATESTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN CONSTRUCŢII,
 DOSARELE SE DEPUN LA REGISTRATURĂ
 DOSARELE SE POT TRIMITE ŞI PRIN POŞTĂ LA ADRESA:
Destinatar:

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE

DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA

PENTRU ATESTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN CONSTRUCŢII
STR. APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREŞTI, cod: 050741

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA VIZEI ATESTĂRII
PROFESIONALE A SPECIALIŞTILOR ÎN CONSTRUCŢII
DOSARELE CE SE DEPUN TREBUIE SĂ AIBĂ URMATORUL CONŢINUT:
1. Cerere în nume propriu, către:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA

2. Copia actului de identitate, din care să reiasă CNP–ul şi ultima adresă, pe care se va
trece nr. de telefon;
3. Copia certificatului de atestare profesională;
4. Legitimaţia în original;
5. Recomandarea - în original - de la Inspectoratul de Stat în Construcţii / Direcţia
Regională în Construcţii, cu nr. de înregistrare şi dată. În recomandare se va
specifica seria şi nr. certificatului de atestare precum şi dacă persoana atestată a
desfăşurat (în ce perioadă) / nu a desfăşurat activitate în domeniu, conform
certificatului de atestare;
6. Copia registrului de lucrări – din momentul ultimei vize până în momentul
solicitării - vizată în original de Inspectoratul de Stat în Construcţii / Direcţia
Regională în Construcţii. Viza trebuie să specifice şi data la care a fost semnat
registrul precum şi numele inspectorului în clar;
7. Persoanele atestate, cărora ultima perioadă de valabilitate a vizei specificate pe
legitimaţie a expirat, vor da o declaraţie pe proprie răspundere, scrisă de mână,
datată şi semnată, din care să reiasă dacă din momentul expirării vizei până la data
depunerii dosarului au / n-au desfăşurat activitate în domeniu, conform
certificatului de atestare;
8. Persoanele atestate care nu au desfăşurat activitate în domeniu, conform
certificatului de atestare, în perioada scursă de la eliberarea certificatului şi până în
prezent sau, după caz, în timpul ultimei perioade de valabilitate a vizei specificate
pe legitimaţie, vor da o declaraţie pe proprie răspundere, scrisă de mână, datată şi
semnată, din care să reiasă acest lucru;
9. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu a suferit
condamnări penale, scrisă de mână, datată şi semnată / certificat de cazier judiciar
din care rezultă că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, după caz.
10. Declaraţie pe propria răspundere în ceea ce priveşte acordul publicării pe site-ul
instituţiei a datelor personale
Pentru relaţii suplimentare sunaţi la tel: 0372.114.568, 0372.114.573, fax: 0372.114.592

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
DIRECTIA GENERALA TEHNICA, STANDARDE SI REGLEMENTARI

PENTRU ATESTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN CONSTRUCŢII,
 DOSARELE SE DEPUN LA REGISTRATURĂ
 DOSARELE SE POT TRIMITE ŞI PRIN POŞTĂ LA ADRESA:
Destinatar:

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE

DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA

PENTRU ATESTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN CONSTRUCŢII
STR. APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREŞTI, cod: 050741

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATULUI
UNEI LEGITIMAŢII AFERENTE CERTIFICATULUI DE ATESTARE
PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN CONSTRUCŢII
DOSARELE CE SE DEPUN TREBUIE SĂ AIBĂ URMATORUL CONŢINUT:
1. Cerere în nume propriu, către:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice,
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA

2. Copia actului de identitate, din care să reiasă CNP–ul şi ultima adresă, pe care se va
trece nr. de telefon;
3. Certificatul de atestare profesională în original;
4. 1 poză dimensiunea 3 x 2,5 cm;
5. Recomandarea - în original - de la Inspectoratul de Stat în Construcţii / Direcţia
Regională în Construcţii, cu nr. de înregistrare şi dată. În recomandare se va
specifica seria şi nr. certificatului de atestare precum şi dacă persoana atestată a
desfăşurat (în ce perioadă) / nu a desfăşurat activitate în domeniu, conform
certificatului de atestare;
6. Copia registrului de lucrări – din momentul ultimei vize până în momentul
solicitării - vizată în original de Inspectoratul de Stat în Construcţii / Direcţia
Regională în Construcţii. Viza trebuie să specifice şi data la care a fost semnat
registrul precum şi numele inspectorului în clar;
7. Declaraţia solicitantului, scrisă de mână, datată şi semnată, din care să reiasă
motivul pentru care este necesară eliberarea unui duplicat;
8. Anunţul pierderii legitimaţiei aferente certificatului de atestare profesională, prin
care se declară nulă, publicat într-un ziar de mare tiraj. Anunţul trebuie să conţină
numele şi prenumele persoanei atestate, seria şi numărul legitimaţiei, competenţa şi
domeniul / specialitatea pentru care a fost făcută atestarea;
9. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu a suferit
condamnări penale, scrisă de mână, datată şi semnată / certificat de cazier judiciar
din care rezultă că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, după caz.
10. Declaraţie pe propria răspundere în ceea ce priveşte acordul publicării pe site-ul
instituţiei a datelor personale
Pentru relaţii suplimentare sunaţi la tel: 0372.114.568, 0372.114.573, fax: 0372.114.592

NOTĂ

Eliberarea legitimaţiilor vizate cu prelungirea atestării şi a
duplicatelor legitimaţiilor aferente certificatelor de atestare
profesională a specialiştilor în construcţii se va face de la:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI INFRASTRUCTURĂ

Corpul de clădire al Ministerului Justiţiei
intrarea din str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti
de luni până vineri între orele 1100 ‐ 1200

Pentru relaţii suplimentare sunaţi la tel:
0372.114.568, 0372.114.573

