Anexa 3
la procedură

MODEL ȘTAMPILĂ
EXPERT TEHNIC

PROFESIA
COMPETENŢA

VERIFICATOR PROIECTE

PROFESIA
COMPETENŢA

A. Dimensiuni pentru confecționarea ştampilei
 diametru exterior: 50 mm
 diametru interior: 30 mm
B. Date pentru inscripționarea ștampilei personalizate
 Numele, inițiala tatălui și prenumele:
 Nr.:
 Domeniu

Anexa 4 a
la procedură
CERERE
-model pentru solicitanți cetățeni româniSubsemnatul(a), ………………………………………….., nascut(ă) la data de (ziua/luna/anul) ….../……/……,
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al/ posesoare a documentului de identitate BI/CI cu
seria ………., nr. ………., eliberat la data de …….…………….., cu valabilitate până la data de
…………….., domiciliat(ă) în județul/sectorul ……………………………, localitatea ……………………………, str.
……………………………….., nr. ……., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ......, solicit înscrierea la examenul
de atestare tehnico-profesională ca ……………………………. În domeniul/ subdomeniul…………………….
În susținerea cererii anexez următoarele documente:
a) act de identitate, precum și certificatul de naștere/căsătorie, în cazul schimbării numelui,
în copie;
b) adeverință medicală din care rezultă capacitatea fizică și psihică pentru exercitarea
atribuțiilor profesiei de verificator de proiecte/expert tehnic;
c) cerificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din
care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazier judiciar/declarație pe propria
răspundere a solicitantului din care să rezulte că nu este înscris în cazier judiciar, că nu a
suferit condamnări pentru concurența neloiaolă, abuz de încredere, fals sau altă
infracțiune, semnată și datată;
d) diploma de absolvire a institutului de învățământ superior și foaia matricol/suplimentul de
diploma, după caz, în copie, precum și documentul de recunoaștere/echivalare a acesteia,
emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice central componente, în
copie, în cazul absolvenților români cu diploma în domeniile prevazute la art.5 alin. (1)
din regulament, obținută în străinătate, însoțite de o declarație pe propria răspundere că
actele de studii sunt conforme cu originalul, semnată și datată;
e) copie legalizată după diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de
specialitate - cursuri de lungă durată, precum şi, după caz, diploma de doctor inginer sau
doctor arhitect;
f) adeverință/adeverințe emisă/emise de persoane juridice, din care rezultă vechimea în
profesie și, respectiv, experiența profesională;
g) curriculum vitae cu prezentarea detaliată a pregătirii și experienței, conform modelului
europass;
h) două recomandări din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat;
i) două poze color, format 5/4 cm și o poză color format 3/4 cm.
j) declarație în ceea ce privește acordul publicării pe site-ul instituției a datelor personale,
după promovarea examenului de atestare.
În prezent îmi desfășor activitatea în cadrul …………………………………………………………………….., unde
am funcția de …………………………………..…., cu sediul în țara …………………………………….……………..,
județul/sectorul ……………………………., localitatea ……………………….., str. ……………………………………, nr.
……., telefon/fax ……………………………….., e-mail ………………………………………
Declar că am luat la cunoștință de obligațiile ce îmi revin potrivit prevederilor legale și înțeleg să
le respect întocmai.
Adresă de corespondență: codul postal ………, țara ……………………., județul/sectorul ………………,
telefon …………………………….., fax …………………………, e-mail ………………………………..
Data
………………………..
Semnătura
………………………….
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CERERE
-model pentru solicitanți cetăţeni al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului
Economic EuropeanSubsemnatul(a), ………………………………………….., nascut(ă) la data de (ziua/luna/anul) ….../……/……,
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al/ posesoare a documentului de identitate BI/CI cu
seria ………., nr. ………., eliberat la data de …….…………….., cu valabilitate până la data de
…………….., domiciliat(ă) în județul/sectorul ……………………………, localitatea ……………………………, str.
……………………………….., nr. ……., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ......, solicit înscrierea la examenul
de atestare tehnico-profesională ca ……………………………. În domeniul/ subdomeniul…………………….
În susținerea cererii anexez următoarele documente:
a) dovada naționalității solicitantului;
b) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face
dovada cunoașterii limbii române, necesară exercitării profesiei reglementate pe teritoriul
României;
c) adeverință medicală din care rezultă capacitatea fizică și psihică pentru exercitarea
atribuțiilor profesiei de verificator de proiecte/expert tehnic;
d) document prin care solicitantul declară pe propăria răspundere că nu a săvârșit o
infracțiune sau o greșeală profesională gravă/declarația solicitantului în fața unei
autorități judiciare ori administrative competente sau, după caz, în fața unui notar ori a
unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de proveniență, care
eliberează un certificat ce atestă respectiva declarație;
e) diploma de absolvire a institutului de învățământ superior și foaia matricol/suplimentul de
diploma, după caz, în copie, precum și documentul de recunoaștere/echivalare a acesteia,
emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice central componente, în
copie, în cazul absolvenților români cu diploma în domeniile prevazute la art.5 alin. (1)
din regulament, obținută în străinătate, însoțite de o declarative pe propria răspundere că
actele de studii sunt conforme cu originalul, semnată și datată;
f) copie legalizată după diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de
specialitate - cursuri de lungă durată, precum şi, după caz, diploma de doctor inginer sau
doctor arhitect;
g) document de atestare a experienței profesionale privind natura și durata activității,
eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori
proveniență;
h) curriculum vitae cu prezentarea detaliată a pregătirii și experienței;
i) două recomandări din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat;
j) două poze color, format 5/4 cm și o poză color format 3/4 cm;
k) declarație în ceea ce privește acordul publicării pe site-ul instituției a datelor personale,
după promovarea examenului de atestare.
În prezent îmi desfășor activitatea în cadrul …………………………………………………………………….., unde
am funcția de …………………………………..…., cu sediul în țara …………………………………….……………..,
județul/sectorul ……………………………., localitatea ……………………….., str. ……………………………………, nr.
……., telefon/fax ……………………………….., e-mail ………………………………………
Declar că am luat la cunoștință de obligațiile ce îmi revin potrivit prevederilor legale și înțeleg să
le respect întocmai.
Adresă de corespondență: codul postal ………, țara ……………………., județul/sectorul ………………,
telefon …………………………….., fax …………………………, e-mail ………………………………..
Data
………………………..
Semnătura
…………………………
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FIŞA DE EXAMINARE
pentru verificator de proiecte

PARTEA I - INFORMAȚII GENERALE
1.

1)

Numele şi prenumele candidatului
CNP

2.

Cerere privind atestarea
înregistrată la
registratura generală a MDRAPFE

3.

Absolvent/diplomă/an

4.

Titlul/profilul/specializarea

5.

Activități prestate în domeniul construcțiilor:
(minimum 6 ani sau minim 3 ani pentru
absolvenții cu diplomă de doctor )

6.

Titluri științifice, atestări, autorizări, alte
acte relevante ale candidatului privind
competența profesională în domeniul de
atestare solicitat (tip document, emitent)

7.

Competența solicitată

8.

Domenii de construcții/
instalații solicitate 3)

9.

Cerința/Cerinţele fundamentale solicitate

2),3)

specialități

de
2),3)

1)

Conform datelor și informațiilor prezentate de candidat în dosarul anexat cererii de atestare

2)

Conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată

3)

Conform Ordinului MLPTL nr.777/2003, cu modificările și completările ulterioare

PARTEA a II –a EXAMINAREA CANDIDATULUI
II.1. Membrii Comisiei tehnice de examinare, consultând documentele din dosarul
candidatului, constată:
- îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate de către candidat, în conformitate cu prevederile
Ordinului MLPTL nr.777/2003, cu modificările și completările ulterioare,
sau, după caz:
- neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate de către candidat, constatare motivată
prin:………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

II. 2. Membrii comisiei tehnice de examinare evaluând cunoștințele tehnico-profesionale
ale candidatului eligibil, decid:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele membrului

Decizia privind
atestarea
candidatului

în Comisia tehnică de examinare nr. ……..

A (Atestat) /

Semnătura

R (Respins)
1.
2.
…
n
*)

reprezentantul MDRAP asigură secretariatul comisiei tehnice de examinare

PARTEA a III –a CONCLUZIILE COMISIEI TEHNICE DE EXAMINARE
Comisia tehnică de examinare, luând în considerare decizia majorității calificate a
membrilor prezenți, hotărăște:
Atestarea candidatului……………………………………………………………………………....…
pentru competența:………………..…………………………………………..…………….……..…...
în domeniul/subdomeniul de construcții/ specialitatea de instalații…………………...………...……..
………………………………………………………………………………………………………….
pentru cerința/cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
sau, după caz,
Respingerea candidatului, hotărâre motivată prin:
…………………………………………………………………………………………………………
Drept pentru care s-a întocmit și semnat prezenta Fişă de examinare.

Data: ………….

Preşedinte comisie,

Secretar comisie,

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

(specialist din cadrul MDRAPFE - DGDRI)

Luat la cunoștință,
……………………………………………………………
(numele și semnătura candidatului)
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FIŞA DE EXAMINARE
pentru EXPERT TEHNIC
PARTEA I - INFORMAȚII GENERALE

1.

1)

Numele şi prenumele candidatului
CNP

2.

Cerere privind atestarea înregistrată
la registratura generală a MDRAPFE

3.

Absolvent/diplomă/an

4.

Titlul/profilul/specializarea

5.

Activități prestate în construcții
(minimum 12 ani sau minim 3 ani
pentru absolvenții cu diplomă de
doctor )

6.

Titluri științifice, atestări, autorizări,
alte acte relevante ale candidatului
privind competența profesională în
domeniul de atestare solicitat (tip
document, emitent)

7.

Competența solicitată

8.

Domenii de construcții/ specialități
de instalații solicitate 3)

9.

Cerința/Cerinţele fundamentale
solicitate 2),3)

2),3)

1)

Conform datelor și informațiilor prezentate de candidat în dosarul anexat cererii de atestare

2)

Conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată

3)

Conform Ordinului MLPTL nr.777/2003, cu modificările și completările ulterioare

PARTEA a II –a EXAMINAREA CANDIDATULUI
II.1. Membrii Comisiei tehnice de examinare, consultând documentele din dosarul
candidatului, constată:
- îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate de către candidat, în conformitate cu prevederile
Ordinului MLPTL nr.777/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz:
- neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate de către candidat, constatare motivată
prin:………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..........................................................................................
.......................................................

II. 2. Membrii comisiei tehnice de examinare evaluând cunoștințele tehnico-profesionale
ale candidatului eligibil, decid:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele membrului

Decizia privind
atestarea
candidatului

în Comisia tehnică de examinare nr. ……..

A (Atestat) /

Semnătura

R (Respins)
1.
2.
…
n.
*)

reprezentantul MDRAPFE asigură secretariatul comisiei tehnice de examinare

PARTEA a III –a CONCLUZIILE COMISIEI TEHNICE DE EXAMINARE
Comisia tehnică de examinare, luând în considerare decizia majorității calificate a
membrilor prezenți, hotărăște:
Atestarea candidatului…………………….………………………………………....…
pentru competența:……..……………………………………………..…………….……..…
în domeniul/subdomeniul de construcții/ specialitatea de instalații….………………………
………………..…………………..………….……………………….…………………………
pentru cerința/cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor………………….…..…
………………………………….……………………………………………………………
sau, după caz,
Respingerea candidatului, hotărâre motivată prin:
………………………………………………………………………………………………
Drept pentru care s-a întocmit și semnat prezenta fişă de examinare.
Data: ………….

Preşedinte comisie,

Secretar comisie,

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

(specialist din cadrul MDRAPFE - DGDRI)

Luat la cunoștință,
………………………………………………………
(numele și semnătura candidatului)

Anexa 5 b
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PROCES

VERBAL

încheiat astăzi ………………………….
cu ocazia examenului de atestare tehnico-profesională
pentru competenţele de verificator de proiecte şi expert tehnic
În baza Referatului de aprobare nr…………………….., în data de …………………., s-a întrunit la sediul
MDRAPFE, DGDRI, sala ……………….., începând cu ora ………………., Comisia tehnică de examinare
nr………………………… - pentru atestare verificatori de proiecte și experți tehnici pentru domeniul /
specialitățile de instalații :
…………………………………………………………………………………………………..
în următoarea componență:
Numele şi prenumele membrului în comisie

Prezent/
Absent

Semnătura

……………….
……………….
………………..

1)

……………….. 2)
1)

Reprezentant ISC

2)

Reprezentant MDRAPFE - asigură și secretariatul comisiei tehnice de examinare

Urmare convocării candidaților prin anunțul de participare din data de ……………………. (postat pe
pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor
Europene la adresa www.mdrap.ro, secțiunea construcții−>atestări tehnico−>profesionale), s-au
prezentat la ședința de examinare din data de …………………………….., următorii candidați :

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Competența
solicitată
verificator de
proiecte (V) /
expert tehnic
(E)

Domenii de
construcţii
solicitate /
Specialități de
instalații
solicitate *

Prezent/

Semnătura

Absent

1.
2.
..….
….n.
Pentru fiecare candidat a fost completată "Fișa de examinare" cuprinzând datele de identificare
ale candidatului (extrase din dosarul anexat cererii înregistrate la registratura generală a
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene) și concluziile
Comisiei tehnice de examinare nr. …...

* Conform Îndrumătorului aprobat prin Ordinul MLPTL nr. 777/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, rezultatele examenului de atestare pentru fiecare candidat privind
Admiterea (A)/ Respingerea (R), precum și competența/competențele pentru care a fost declarat
admis, sunt prezentate centralizat, astfel:

Nr.
crt

Numele şi prenumele candidatului

Admis (A)/
Respins (R)

Competența (V / E) și
domeniul/domeniile /
specialitatea/ specialitățile de
instalații promovate

1.
2.
…….
n.
Fișele de examinare individuale și Referatul de aprobare nr……………………………. fac parte
integrantă din prezentul proces verbal.

Prezentul Proces Verbal a fost încheiat astăzi, ……………………………….,

Drept pentru care s-a completat și semnat prezentul Proces Verbal.

Preşedinte comisie,

Secretar comisie,

…………………………………………….

…………………………………………..

Anexa 4 a
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CERERE
-model pentru prelungirea dreptului de practicăSubsemnatul(a), ………………………………………….., nascut(ă) la data de (ziua/luna/anul) ….../……/……,
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al/ posesoare a documentului de identitate BI/CI cu
seria ………., nr. ………., eliberat la data de …….…………….., cu valabilitate până la data de
…………….., domiciliat(ă) în județul/sectorul ……………………………, localitatea ……………………………, str.
……………………………….., nr. ……., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ......, solicit prelungirea valabilității
legitimației de ……………………………. În domeniul/ subdomeniul…………………….
În susținerea cererii anexez următoarele documente:
a) legitimația, în original
b) actul de identitate, în copie;
c) certificatul/certificatele de atestare, în copie;
d) registrul verificatorului de proiecte/expertului tehnic completat la zi, în copie sau, după
caz, declarație pe propria răspundere că, nu a desfășurat activitate ca verificator de
proiecte/expert tehnic după expirarea valabilității legitimației;
e) adeverință medicală din care rezultă capacitatea fizică și psihică pentru exercitarea
atribuțiilor profesiei de verificator de proiecte/expert tehnic;
f) dovada – diplomă, adeverință sau altele asemenea, în copie, privind efectuarea unui curs
de pregătire profesională continuă în domeniul construcțiilor, organizat de către o
instituție acreditată de Agenția Romnână de Asigurare a Calității în Invățământul SuperiorARACIS sau document prin care să se certifice participarea, în calitate de lector, la
predarea de cursuri în domeniul construcțiilor;
g) cerificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care
să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazier judiciar/declarație pe propria răspundere a
solicitantului din care să rezulte că nu este înscris în cazier judiciar că nu a suferit
condamnări pentru concurența neloiaolă, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune,
semnată și datată;
g) recomandare din partea unei asociații profesionale privind activitatea desfășurată în
perioada de valabilitate a legitimației ca verificator de proiecte/expert tehnic;
h) o poză color, format 3/4 cm.
În prezent îmi desfășor activitatea în cadrul …………………………………………………………………….., unde
am funcția de …………………………………..…., cu sediul în țara …………………………………….……………..,
județul/sectorul ……………………………., localitatea ……………………….., str. ……………………………………, nr.
……., telefon/fax ……………………………….., e-mail ………………………………………
Declar că am luat la cunoștință de obligațiile ce îmi revin potrivit prevederilor legale și înțeleg să
le respect întocmai.
Adresă de corespondență: codul postal ………, țara ……………………., județul/sectorul ………………,
telefon …………………………….., fax …………………………, e-mail ………………………………..
Data
………………………..
Semnătura
………………………….

