
 
ANEXA nr. 1 

Modelele formularelor din dosarul 
pentru obţinerea Certificatului de calificare 

 
Nr. ................./.......................... 

 
 

CERERE 
pentru obţinerea Certificatului de calificare în activităţile*: 

 
 

Cod CAEN 
în vigoare 

Denumirea activităţii 

4120 Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 
4211 Lucrări de construcţie a drumurilor şi autostrăzilor 
4212 Lucrări de construcţie a căilor ferate de suprafaţă şi subterane 
4213 Construcţia de poduri şi tuneluri 
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 
4291 Construcţii hidrotehnice 
4299 Lucrări de construcţie a altor proiecte inginereşti n.c.a. 
4311 Lucrări de demolarea construcţiilor 
4312 Lucrări de pregătire a terenului 
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 
4321 Lucrări de instalaţii electrice 
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 
4331 Lucrări de ipsoserie 
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 
4339 Alte lucrări de finisare 
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 
4399 Alte lucrări speciale de construcţii 
7111 Activităţi de arhitectură 
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

Unitatea ............................ codul fiscal nr. .............. înregistrată în registrul comerţului la nr. 

............., cu sediul în ........................., str. .......................................... nr. .... judeţ/sector ...............tel/fax 

......................... reprezentată legal prin director/manager .............................., solicit eliberarea 

Certificatului de calificare de către Consiliul de certificare din cadrul ARACO. 

 Anexăm documentaţia pentru certificare. 

 
   ........................................................ 

      (funcţia, numele şi prenumele, semnătura) 
    L.S. 

 
* Se vor sublinia activităţile pentru care se solicită calificarea conform Ordinului Institutului Naţional de Statistică nr. 
337/20.04.2007 (M.Of. nr. 293/03.05.2007) şi se va evidenţia obiectul principal de activitate. Se pot solicita şi alte obiecte de 
activitate pentru care societăţile au experienţă similară. 
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