MINISTERUL DEZVOLTÃRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA
PENTRU ATESTAREA PROFESIONALÃ A SPECIALIȘTILOR ÎN CONSTRUCȚII,
• DOSARELE SE DEPUN LA REGISTRATURÃ
• DOSARELE SE POT TRIMITE ȘI PRIN POȘTÃ LA ADRESA:
Destinatar: MINISTERUL DEZVOLTÃRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA
PENTRU ATESTAREA PROFESIONALÃ A SPECIALIȘTILOR ÎN CONSTRUCȚII
B-dul LIBERTĂŢII, NR.16, SECTOR 5, BUCUREȘTI, cod: 050706

În baza:

DOCUMENTE NECESARE PENTRU SUSȚINEREA,
DE CÃTRE ORICE SOLICITANT, CETÃȚEAN ROMÂN,
A EXAMENULUI DE ATESTARE PENTRU COMPETENȚA DE :
------------------------ EXPERT TEHNIC --------------------------

Legea 10/1995, republicată, M.Of. Partea I, Nr.765/30.09.2016
H.G. 925/1995, publicatã în M.Of. 286/11.12.1995, cu modificările şi completările
ulterioare
Ordin MLPTL 777/2003, publicat în M.Of. 397/09.06.2003, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare
ORDIN MDRAP 769/ 2014, publicat in M.Of. 388/26.05.2014

DOSARELE CE SE DEPUN TREBUIE SÃ AIBÃ URMÃTORUL CONŢINUT:
1. Cerere scrisã (Anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizeazã numele, prenumele și datele din
buletinul de identitate al solicitantului, precum și domeniul (domeniile) pentru ingineri
constructori, ingineri geologi, arhitecți, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalații și
inginerii cu specialitatea petrol și gaze, pentru care se solicitã atestarea;
2. Copia actului de identitate, din care sã reiasã CNP-ul și ultima adresã, 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 cãrora solicitantul și-a
desfãșurat activitatea, perioade, funcții etc.) și precizarea celor mai importante lucrãri proiectate
în domeniu;
5. 2 recomandãri din partea persoanelor fizice / juridice cu care a colaborat;
6. Copia diplomei de absolvire a unui institut de învãțãmânt superior de specialitate -cursuri de lungã
duratã
7. Copia integralã a carnetului de muncã, emisã de angajator sau de inspectoratul teritorial de muncã,
dupã caz (conform cu originalul); solicitantul inginer specializat în proiectare instalații de gaze
naturale va anexa suplimentar copie de pe legitimația de instalator autorizat, emisã de autoritatea
naționalã de reglementare în domeniul gazelor naturale, dacã este cazul;
8. Declarație pe propria rãspundere ori, dupã caz, certificat de cazier judiciar din care să rezulte cã
solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar;
9. Declarație pe propria rãspundere în ceea ce privește acordul publicãrii pe site-ul instituției a datelor
personale;

Pentru relații suplimentare sunați la tel:, 0372.114.573

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI INFRASTRCTURĂ
PENTRU ATESTAREA PROFESIONALÃ A SPECIALIŞTILOR ÎN CONSTRUCŢII,
DOSARELE SE DEPUN LA REGISTRATURÃ
DOSARELE SE POT TRIMITE ŞI PRIN POŞTÃ LA ADRESA:
Destinatar:MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI INFRASTRUCUTURĂ
PENTRU ATESTAREA PROFESIONALÃ A SPECIALIŞTILOR ÎN CONSTRUCŢII
B-dul LIBERTĂŢII, NR.16, SECTOR 5, BUCUREŞTI, cod: 050706

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA VIZEI ATESTÃRII
PROFESIONALE A SPECIALIȘTILOR ÎN CONSTRUCȚII
DOSARELE CE SE DEPUN TREBUIE SÃ AIBÃ URMATORUL CONȚINUT:
1. Cerere în nume propriu, cãtre:
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice şi Fondurilor Europene
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA

Cererea va fi semnată olograf, cu inscrierea datei completării, precum şi aplicarea, in clar, a ştampilei
aferentă competenţei/competentelor pentru care este solicitată prelungirea dreptului de practică.

2. Copia actului de identitate, din care sã reiasã CNP–ul și ultima adresã, pe care se va trece
nr. de telefon;
3. Copia certificatului de atestare profesionalã;
4. Legitimația în original;
5. Recomandarea - în original - de la Inspectoratul de Stat în Construcții / Direcția Regionalã
în Construcții, cu nr. de înregistrare și datã. În recomandare se va specifica seria și nr.
certificatului de atestare precum și dacã persoana atestatã a desfãșurat (în ce perioadã)
/ nu a desfãșurat activitate în domeniu, conform certificatului de atestare;
6. COPIA registrului de lucrãri – din momentul ultimei vize pânã în momentul solicitãrii –
VIZATĂ ÎN ORIGINAL de Inspectoratul de Stat în Construcții / Direcția Regionalã în
Construcții. Viza trebuie sã specifice și data la care a fost semnat registrul precum și
numele inspectorului în clar;
7. Persoanele atestate, cãrora ultima perioadã de valabilitate a vizei specificate pe
legitimație a expirat, vor da o declarație pe proprie rãspundere, scrisã de mânã, datatã
și semnatã, din care sã reiasã dacã din momentul expirãrii vizei pânã la data depunerii
dosarului au / n-au desfãșurat activitate în domeniu, conform certificatului de atestare;
8. Persoanele atestate care nu au desfãșurat activitate în domeniu, conform certificatului
de atestare, în perioada scursã de la eliberarea certificatului și pânã în prezent sau,
dupã caz, în timpul ultimei perioade de valabilitate a vizei specificate pe legitimație, vor
da o declarație pe proprie rãspundere, scrisã de mânã, datatã și semnatã, din care sã
reiasã acest lucru;
9. Declarația pe propria rãspundere a solicitantului din care sã reiasã cã nu este înscris în
cazierul judiciar, scrisã de mânã, datatã și semnatã / certificat de cazier judiciar din
care rezultã cã solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, dupã caz.
10. Declarație pe propria rãspundere în ceea ce privește acordul publicãrii pe site-ul
instituției a datelor personale.
Pentru relații suplimentare sunați la tel: 0372.114.573

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA
PENTRU ATESTAREA PROFESIONALÃ A SPECIALIŞTILOR ÎN CONSTRUCŢII,
DOSARELE SE DEPUN LA REGISTRATURÃ
DOSARELE SE POT TRIMITE ŞI PRIN POŞTÃ LA ADRESA:
Destinatar: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA
PENTRU ATESTAREA PROFESIONALÃ A SPECIALIŞTILOR ÎN CONSTRUCŢII
B-dul. LIBERTĂŢII, NR.16, SECTOR 5, BUCUREŞTI, cod: 050706
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATULUI UNEI LEGITIMAȚII AFERENTE
CERTIFICATULUI DE ATESTARE PROFESIONALÃ A SPECIALIȘTILOR ÎN CONSTRUCȚII
DOSARELE CE SE DEPUN TREBUIE SÃ AIBÃ URMATORUL CONȚINUT:
1. Cerere în nume propriu, cãtre:
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice şi Fondurilor Europene
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA
Cererea va fi semnată olograf, cu inscrierea datei completării, precum şi aplicarea, in clar, a ştampilei
aferentă competenţei/competentelor pentru care este solicitată prelungirea dreptului de practică.
2. Copia actului de identitate, din care sã reiasã CNP–ul și ultima adresã, pe care se va trece nr. de
telefon;
3. Certificatul de atestare profesionalã în original;
4. 1 pozã dimensiunea 3 x 2,5 cm;
5. Recomandarea - în original - de la Inspectoratul de Stat în Construcții / Direcția Regionalã în
Construcții, cu nr. de înregistrare și datã. În recomandare se va specifica seria și nr.
certificatului de atestare precum și dacã persoana atestatã a desfãșurat (în ce perioadã) / nu a
desfãșurat activitate în domeniu, conform certificatului de atestare;
6. Copia registrului de lucrãri – din momentul ultimei vize pânã în momentul solicitãrii - vizatã în
original de Inspectoratul de Stat în Construcții / Direcția Regionalã în Construcții. Viza trebuie sã
specifice și data la care a fost semnat registrul precum și numele inspectorului în clar;
7. Declarația solicitantului, scrisã de mânã, datatã și semnatã, din care sã reiasã motivul pentru
care este necesarã eliberarea unui duplicat;
8. Anunțul pierderii legitimației aferente certificatului de atestare profesionalã, prin care se
declarã nulã, publicat într-un ziar de mare tiraj. Anunțul trebuie sã conținã numele și
prenumele persoanei atestate, seria și numãrul legitimației, competența și domeniul /
specialitatea pentru care a fost fãcutã atestarea;
9. Declarația pe propria rãspundere a solicitantului din care sã reiasã cã nu a suferit condamnãri
penale, scrisã de mânã, datatã și semnatã / certificat de cazier judiciar din care rezultã cã
solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, dupã caz.
10. Declarație pe propria rãspundere în ceea ce privește acordul publicãrii pe site-ul instituției a
datelor personale
Pentru relații suplimentare sunați la tel: 0372.114.573

NOTÃ

Eliberarea legitimațiilor vizate cu prelungirea atestãrii și a
duplicatelor legitimațiilor aferente certificatelor de atestare
profesionalã a specialiștilor în construcții se va face de la:

MINISTERUL DEZVOLTÃRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALÃ DEZVOLTARE REGIONALÃ ȘI
INFRASTRUCTURÃ
Corpul de clãdire al Ministerului Justiției
intrarea din str. Apolodor nr.17, sector 5, București
de luni pânã vineri între orele 11

00

- 12

00

Pentru relații suplimentare sunați la tel: 0372.114.573

