
 

                     Proiect de hotărâre 

HOTĂRÂRE 

privind certificarea calificării tehnico-profesionale a 
operatorilor din construcţii  

 
CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

 Art. 1. – (1) Prezenta hotărâre stabileşte cadrul unitar privind certificarea calificării tehnico-
profesionale a operatorilor din construcţii, în scopul recunoaşterii capabilităţii acestora de a realiza 
construcţii corespunzătoare cerinţelor esenţiale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi procedurile privind 
monitorizarea activităţii de certificare. 
 (2) Pentru certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor din construcţii, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este autoritatea competentă, denumit în continuare 
„autoritate”. 
 (3) Prevederile prezentei hotărârii se aplică de către operatorii din construcţii, români sau 
străini, denumiţi în continuare „operatori”, precum şi de către toţi factorii implicaţi în procesul de 
certificare a calificării tehnico-profesionale a operatorilor şi anume: 

a) operatori din construcţii care solicită certificarea calificării tehnico-profesionale sau 
care au obţinut certificarea calificării tehnico-profesionale, care execută sau proiectează şi execută 
orice categorie de construcţii şi instalaţii pentru construcţii, indiferent de forma de proprietate sau 
destinaţie, inclusiv lucrări de modernizare, modificare, transformare, consolidare sau reparaţii ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente; 

b) operatori economici din construcţii care solicită certificarea calificării tehnico-
profesionale sau care au obţinut certificarea calificării tehnico-profesionale, care desfăşoară 
activităţi de proiectare, proiectare tehnologică, cercetare, consultanţă, întreţinere, service 
specializate în construcţii şi instalaţii pentru construcţii, inclusiv servicii tehnologice cu 
echipamente specializate; 

c) autorităţi contractante care finanţează contracte de achiziţie publică pentru atribuirea 
de servicii sau lucrări din domeniul construcţiilor; 

d) ordonatori de credite, care îşi desfăşoară activitatea conform Legii Finanţelor 
Publice; 

e) asociaţii profesionale şi patronale, patronate, din construcţii şi instalaţii pentru 
construcţii, recunoscute la nivel naţional de autoritate pentru derularea activităţii de certificarea 
calificării tehnico-profesionale;  

f) instituţii de învăţământ universitar şi institute de cercetare în construcţii, pentru 
participarea la activităţi de certificarea calificării tehnico-profesionale. 

Art. 2. – Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri, operatorii din construcţii, 
care execută lucrări  pentru construcţii de importanţă redusă.  

 
 



CAPITOLUL II 
Atribuţii ale Autorităţii 

Art. 3. – (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului ca autoritate în domeniul 
certificării calificării tehnico-profesionale a operatorilor din construcţii, are următoarele atribuţii: 

a) urmăreşte politica în domeniul certificării calificării tehnico-profesionale a operatorilor din 
construcţii aplicată de organismul naţional de certificare; 

b) monitorizează activitatea de certificare a calificării tehnico-profesionale întreprinsă de 
organismul naţional de certificare; 

c) aprobă structura funcţională şi componenţa organismului naţional de certificare; 
d) numeşte un reprezentant  reprezentanţi în conducerea organismului naţional de certificare; 
e) aprobă reglementările tehnice privind procedurile, criteriile şi metodologiile de analiză, 

evaluare şi certificare a calificării tehnico-profesionale a operatorilor din construcţii;  
f) facilitează cooperarea organismului naţional de certificare cu organismele similare din alte 

ţări; 
g) urmăreşte aplicarea de organismului naţional de certificare a normelor europene din 

domeniul certificării calificării tehnico-profesionale a operatorilor din construcţii.   

 
CAPITOLUL III 

Organismul naţional de certificare a calificării tehnico-profesionale a 
operatorilor din construcţii 

Art. 4. – (1) Organismul naţional de certificare a calificării tehnico-profesionale a 
operatorilor din construcţii este Consiliul Naţional de Certificare care este acreditat la nivel naţional 
de autoritate drept competent pentru derularea activităţii de certificare a calificării tehnico-
profesionale a operatorilor din construcţii şi răspunde de aplicarea normelor europene în materie de 
certificare. 

(2) Consiliul Naţional de Certificare are personalitate juridică şi se finanţează din taxele de 
certificare.  

(3) Consiliul Naţional de Certificare este format din: 
a) Consiliul Director; 
b) Biroul Executiv; 
c) Comisiile de Examinare şi Evaluarea;  
d) Comisia de Apel. 

 (4) Consiliul Director, denumit în continuare „consiliul”, este format din reprezentanţi ai 
asociaţiilor profesionale şi patronale, patronatelor, universităţilor de construcţii,  institute de 
cercetare, din construcţii şi instalaţii pentru construcţii şi un reprezentant al autorităţii şi are 
următoarea structură: un preşedinte, un prim vicepreşedinte, opt vicepreşedinţi; opt membrii; un 
reprezentant al autorităţii şi doi secretari, propuşi de factorii menţionaţi şi aprobaţi de consiliu pe 
funcţiile respective. 
 (5) Biroul Executiv, denumit în continuare biroul,  este format din: un preşedinte care este 
prim vicepreşedintele consiliului,  patru  din vicepreşedinţii consiliului,  patru membrii din care  doi 
ai consiliului şi  doi secretari, aprobaţi de consiliu. 

 (6) Comisiile de Examinare şi Evaluare, denumite în continuare comisiile, sunt formate din: 
specialişti pe domenii de activitate, profesori şi conferenţiari universitari din construcţii şi instalaţii 
pentru construcţii, propuşi de asociaţiile profesionale şi patronale, patronate, facultăţile tehnice şi au 
următoarea structură: un preşedinte, un vicepreşedinte,  şapte membrii şi un secretar, aprobaţi de 
consiliu. 



 (7) Comisia de Apel, denumită în continuare „comisia de apel” este formată din: un 
preşedinte cel puţin trei membrii din care unul este din partea autorităţii şi  un secretar, care sunt 
independenţi de activitatea de certificare. 
 (8) Sediul consiliului, biroului şi al comisiei de apel  este în Bucureşti iar sediile comisiilor 

de examinare sunt la filialele teritoriale ale asociaţiilor profesionale şi patronale şi ale patronatelor. 
 

CAPITOLUL IV 
Cerinţele şi atribuţii ale Consiliul Naţional de Cerificare  

Art. 5. – (1) Consiliul Naţional de Certificare trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele cerinţe: 

a) să fie legal constituit, independent, imparţial, să nu reprezinte interese individuale sau de 
grup; 

b) să aplice proceduri nediscriminatorii şi să le administreze în mod transparent; 
c) să facă accesibile serviciile sale, în mod egal, tuturor solicitanţilor, să nu impună condiţii 

exagerate de natură financiară sau de altă natură, să nu limiteze accesul la certificare funcţie de 
mărimea operatorilor sau de calitatea de membru al unei asociaţii profesionale sau patronale; 

d) să evalueze competenţa operatorilor din construcţii pe bază de criterii de calitate, stabilite 
prin standarde de certificare,  sau alte documente normative, corespunzătoare activităţilor efectuate, 
aprobate de autoritate; 

e) să dispună de personal competent, specializat pe domenii, pentru evaluarea operatorilor din 
construcţii;  

f) să fie imparţial, responsabil  pentru deciziile referitoare la acordarea, menţinerea, extinderea, 
restrângerea, suspendarea şi retragerea certificării/înregistrării; 

g) să identifice managementul care va avea toată responsabilitatea privind efectuarea evaluării 
şi certificării/înregistrării; 

h) să se asigure că fiecare decizie referitoare la certificare/înregistrare este luată de una sau de 
mai multe persoane diferite de cele care au efectuat evaluarea; 

i) să deţină proceduri documentate de evaluare a operatorilor solicitanţi, cu menţionarea 
criteriilor şi nivelul cerinţelor stabilite pentru fiecare domeniu, categorie de lucrări sau tip de 
construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor, care au fost aprobate de autoritate; 

j) să dispună de proceduri şi să asigure garantarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în 
cursul activităţii sale de certificare, la toate nivelurile organizării sale, inclusiv la nivelul comisiilor. 

 (2) Consiliul Director are următoarele atribuţii: 
a) aprobă componenţa biroului, comisiilor şi a comisiei de apel;  
b) aprobă regulamentele de funcţionare ale consiliului, biroului, comisiilor şi comisiei de apel;   
c) aprobă certificatele de calificare a operatorilor din construcţii; 
d) aprobă scoaterea din valabilitate a certificatelor;  
e) monitorizează activitatea de certificare; 
f) propune spre aprobare autorităţii metodologiile pentru certificarea tehnico-profesională a 

operatorilor din construcţii pentru diferite specialităţi; 
g) analizează şi aprobă modul de soluţionare a anchetelor efectuate de comisia de apel; 
h) aprobă cuantumul taxelor pentru certificarea tehnico-profesională a operatorilor din 

construcţii, propusă de birou; 
i) asigură relaţiile de colaborare cu organismele de certificare din alte ţări; 
j) asigură legătura permanentă cu autoritatea.  

(3) Biroul Executiv are următoarele atribuţii: 



a) face propuneri Consiliului Director pentru componenţa comisiilor de examinare şi evaluare, 
pe baza propunerilor primite din partea asociaţiilor profesionale şi patronale, patronatelor, 
facultăţilor de construcţii, facultăţilor de instalaţii, institutelor de cercetare din construcţii; 

b) înregistrarea documentelor de solicitare a certificării tehnico-profesionale; 
c) analiza cererii şi a documentelor însoţitoare de susţinere a acestora; 
d) solicitarea, după caz, de informaţii suplimentare necesare evaluării operatorilor din 

construcţii; 
e) înapoiază operatorilor documentaţiile incomplete; 
f) transmite comisiilor, documentaţiile de certificare a operatorilor; 
g) propune Consiliului spre aprobare/respingere certificarea tehnico-profesională a operatorilor 

din construcţii, ca urmare a rezultatului procedurilor de certificare a Comisiilor de examinare şi 
evaluare a certificării; 

h) elaborează planuri trimestriale de supraveghere pentru urmărirea aplicării de către operatorii 
din construcţii a prevederilor din certificatele tehnico-profesională; 

i) organizează Registrul Naţional de Certificare pentru înregistrarea certificatelor aprobate de 
Consiliul Director şi pentru introducerea modificărilor produse în situaţia certificării tehnico-
profesionale a operatorilor din construcţii; 

j) emite certificatele de calificare tehnico-profesională a operatorilor din construcţii; 
k) arhivează electronic documentele de certificare, întreţine, completează şi actualizează baza 

de date în Registrul Naţional de Certificare a operatorilor certificaţi tehnico-profesional; 
l) propune Consiliului Director spre aprobare, cuantumul taxelor pentru certificarea 

profesională a operatorilor din construcţii. 
(4) Comisiile de examinare şi evaluarea a operatorilor au următoarele atribuţii: 

a) primesc de la Biroul Executiv documentaţiile de certificare a operatorilor din construcţii; 
b) aplică procedurile de certificare a operatorilor din construcţii; 
c) transmite Biroului Executiv rezultatul procedurilor de certificarea a operatorilor din 

construcţii prin întocmirea raportului final de evaluare semnat de comisie. 
(5) Comisia de Apel are următoarele atribuţii: 

a) primeşte contestaţiile operatorilor la deciziile de certificare ale Consiliului Director; 
b) analizează contestaţiile operatorilor; 
c) propune Consiliului Director modul de soluţionare a contestaţiilor. 

 (6) Taxele pentru certificarea profesională se aprobă de către Consiliul Director şi se achită 
de fiecare operator în parte. Din sumele rezultate se efectuează cheltuieli de personal, cheltuieli 
materiale şi de capital necesare desfăşurării activităţii de certificare şi pentru elaborarea sau 
revizuirea reglementărilor tehnice privind certificarea profesională. 
 

   CAPITOLUL V 
Procedura de certificare 

Art. 6. – (1) Toţi operatorii din construcţii, au dreptul de a solicita certificarea calificării 
tehnico-profesionale. 
 (2) Cererea pentru obţinerea certificatului de calificare tehnico-profesională se întocmeşte 
conform datelor din Anexa nr. 1. 
 (3) Procedura de certificare tehnico-profesională cuprinde: 

a) acţiuni premergătoare; 
b) acţiuni de evaluare şi certificare; 
c) acţiuni de supraveghere; 
d) acţiuni de reînnoire a certificării. 



(4) Acţiunile premergătoare cuprind: 
a) înregistrarea documentelor de solicitare a certificării tehnico-profesionale; 
b) analiza cererii şi a documentelor însoţitoare de susţinere a acestora; 
c) solicitarea, după caz, de informaţii suplimentare necesare evaluării operatorilor din 

construcţii; 
d) completarea de către operatorii solicitanţi a informaţiilor. 

(5) Acţiunile de evaluare şi certificare cuprind: 
a) analiza documentelor prezentate de operatori cu criteriile de evaluare; 
b) verificarea la sediul operatorului a gradului de aplicare a prevederilor din documentele 

prezentate pentru certificare conform prevederilor din regulamentul de funcţionare a comisiilor; 
c) elaborarea raportului de evaluare cu recomandări în vederea emiterii deciziei de acordare a 

certificatului calificării tehnico-profesionale sau de respingere a dosarului de certificare; 
d) emiterea certificatului calificării tehnico-profesionale a operatorilor în construcţii. 

(6) Acţiunile de supraveghere cuprind acţiunile planificate anual şi suplimentare care se 
finalizează cu decizii privind: 

a) menţinerea domeniilor certificate; 
b) extinderea, restrângerea domeniilor certificate; 
c) modificarea clasei de competenţă; 
d) suspendarea pe termen limitat a certificatului calificării tehnico-profesionale; 
e) retragerea certificatului calificării profesionale. 

(7) Acţiunile de reînnoire a certificării nu trebuie să depăşească 90 de zile înainte de 
expirarea termenului de 3 ani de valabilitate a certificării. 

Art. 7. – (1) Procedura de certificare nu trebuie să depăşească 90 zile de la data de 
înregistrare a documentaţiei de certificare complete. 

(2) Operatorii din construcţii, în perioada de valabilitate a certificatului, au obligaţia să 
informeze organismul de certificare, în termen de 20 zile lucrătoare, cu privire la schimbarea 
circumstanţelor relevante referitoare la: 

a) modificări de ordin administrativ, economico-financiare, sau de altă natură care produc 
efecte directe asupra certificării; 

b) renunţarea la activităţi pentru care s-a cerut certificarea; 
c) intrarea în stare de faliment sau modificarea condiţiilor juridice, administrative, economico-

financiare avute în vedere la certificare. 

CAPITOLUL VI 
Criteriile de evaluare pentru certificarea calificării profesionale a 

operatorilor din construcţii 
Art. 8. (1) Operatorii din construcţii, pentru a putea fi certificaţi, trebuie să îndeplinească 

exigenţele stabilite prin prezenta hotărâre, certificarea acestora făcându-se pe baza aplicării 
criteriilor de certificare prevăzute în SR 13476-2/2003 şi anume: 

a) criterii juridice-administrative; 
b) criterii financiare; 
c) criterii tehnice. 

(2) Pentru obţinerea certificării tehnico-profesionale, operatorii din construcţii trebuie să 
pună la dispoziţia Consiliului Naţional de Certificare informaţiile şi documentele probatorii.  

Art. 9. (1) Criteriile juridice-administrative ce trebuie îndeplinite de operatorii din 
construcţii pentru a obţine certificarea tehnico-profesională sunt: 

a) să fie înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului; 



b) să aibă prevăzut în statut sau în actul constitutiv, domeniile pentru care solicită certificarea; 
c) să menţină activităţile pentru care a solicitat certificarea; 
d) să nu constituie subiectul unei proceduri de insolvabilitate; 
e) să nu fie în stare de faliment, lichidare, încetarea de activitate, urmărire judiciară, sau într-o 

situaţie similară, provenite din proceduri naţionale de insolvabilitate; 
f) să aibă îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor legale, precum şi a contribuţiilor 

de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

(2) În Anexa nr. 2, se prezintă formularul cu informaţiile juridice-administrative. 
(3) Este exclus de la procedura de certificare a calificării tehnico-profesionale orice operator 

din construcţii care în ultimii 5 ani a făcut obiectul unei condamnări primite prin hotărâre definitivă 
privind participarea la organizaţii criminale, corupţie, fraudă. 

(4) Îndeplinirea criteriilor juridice-administrative de evaluare a operatorilor din construcţii este 
condiţie eliminatorie. 

(5) Neîndeplinirea uneia sau mai multor criterii juridice-administrative conduc la restituirea 
cererii şi a documentaţiei de susţinere a acestuia, până la un nou termen, condiţionat de îndeplinirea 
condiţiilor de certificare. 

Art. 10. (1) Criteriile financiare în vederea evaluării capacităţii economico-financiare a 
operatorilor din domeniul construcţiilor au la bază datele din documentele: 

a) declaraţii bancare;  
b) bilanţuri contabile anuale pe trei ani anteriori; 
c) declaraţia privind cifra de afaceri pe ultimii trei ani de exerciţiu financiar şi cifra de afaceri 

pentru domeniul de activitate pentru care se solicită certificarea tehnico-profesională, pe ultimii trei  
ani de exerciţiu financiar;  

d) declaraţie privind existenţa surselor financiare interne la sfârşitul anului financiar anterior şi 
documentarea că aceste surse sunt suficiente cerinţelor de certificare; 

e) contul de profit şi pierderi pe trei ani anteriori. 
Art. 11. (1) În cazul în care operatorul din construcţii solicitant face parte dintr-un grup de 

persoane juridice şi, pentru a obţine certificarea apelează şi la capacitatea economico-financiară a  
membrilor grupului, are obligaţia de a prezenta un angajament ferm prin care firmele partenere 
confirmă că vor pune la dispoziţia operatorului solicitant resursele financiare invocate. 

(2) Grupul de persoane juridice la care apelează operatorul solicitant trebuie să 
îndeplinească criteriile financiare prevăzute la Art. 10 (1) şi situaţia economico-financiară  se 
demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 

(3) Informaţiile economice-financiare se prezintă în conformitate cu datele din Anexa nr. 3. 
Art. 12. (1) Criteriile tehnice stabilesc principiile pentru evaluarea operatorilor din 

construcţii cu privire la sistemul propriu de management integrat, asigurarea cu tehnologii 
performante adecvate pentru executarea de lucrări, asigurarea cu personal de conducere şi de 
execuţie în domeniile pentru care solicită certificarea. 

(2) Operatorii din domeniul construcţiilor care solicită certificarea tehnico-profesională, 
pentru asigurarea cu tehnologii performante,  trebuie să aibă: 

a) un sistem propriu de management integrat în funcţie de categoria de importanţă a 
construcţiilor  care urmează să fie executate; 

b) experienţa în domeniul supus certificării susţinută prin prezentarea de lucrări mai importante 
realizate, precum şi date privind buna execuţie şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale date de 
beneficiari sau autorităţi contractante; 



c) dotarea cu utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice sau asigurarea acestora prin convenţii de 
colaborare cu întreprinderi specializate, care să permită aplicarea tehnologiilor utilizate şi asigurarea 
calităţii la nivelul cerinţelor; 

d) dotarea cu dispozitive de măsurare, monitorizare specializate pentru domeniile în care se 
solicită certificarea şi existenţa după caz, a unor metode de studii şi de cercetare, precum şi măsurile 
aplicate pentru controlul calităţii, care să permită îmbunătăţirea continuă a capacităţii de producţie 
şi tehnice ale operatorilor din construcţii. 

(3) Informaţiile privind tehnologiile aplicate se prezintă în conformitate cu datele din Anexa 
nr. 4. 

(4) Operatorii care solicită certificarea tehnico-profesională, pentru încadrarea cu personal 
tehnic,  trebuie să deţină componenţa şi calificarea personalului de conducere cu putere de decizie, 
studiile şi pregătirea profesională a acestora, componenţa şi calificarea personalului tehnic de 
specialitate atestat/autorizat/certificat conform reglementărilor în vigoare, precum şi date privind 
deţinerea de efective medii anuale, de personal angajat permanent şi temporar. 

(5) Informaţiile privind încadrarea cu personal calificat se prezintă în conformitate cu datele 
din Anexa nr. 5. 

 

CAPITOLUL VII 
Certificatul de calificare tehnico-profesională 

Art. 13. – (1) Certificatul de calificare tehnico-profesională a operatorilor, reprezintă 
documentul care confirmă îndeplinirea cumulativă a condiţiilor privind certificarea calificării 
tehnico-profesionale a operatorilor prevăzute în această hotărâre. 

(2) Operatorii pot obţine unul sau mai multe certificate de calificare tehnico-profesională, pe 
domenii de activitate şi pot să-şi modifice în timp calificările tehnico-profesionale deţinute, dacă fac 
dovada îndeplinirii condiţiilor cerute pentru nivelul respectiv de certificare. 

(3) Operatorii din construcţii din Uniunea Europeană, care posedă certificate de calificare 
tehnico-profesionale şi care doresc înscrierea lor în Registrul Naţional de Certificare, trebuie să 
prezinte documentele de înregistrare în limba română, în traducere legalizată. 

(4) Înscrierea în Registrul Naţional de Certificare a operatorilor din alte state, cu care s-au 
încheiat acorduri de recunoaştere a certificatelor de calificare tehnico-profesională, se face în baza 
listelor oficiale transmise de autorităţile desemnate de statele respective. 

(5) Procedura de înscriere, precum şi cele de actualizare a listelor oficiale, se face de 
Consiliul Director al Consiliului Naţional de Certificare, cu luarea în considerare a prevederilor 
acordurilor de reciprocitate, încheiate cu statele de origine ale operatorilor din construcţii care 
derulează activităţi din domeniul construcţiilor în România. 

(6) Valabilitatea certificatelor pe termen integral este de  trei ani de la data emiterii şi poate 
fi reînnoită la cerere . 
 (7) Valabilitatea certificatelor pe termen limitat este de doi ani de la data emiterii şi poate fi 
extinsă cu trei ani dacă operatorul din construcţii prezintă, cu 30 de zile înainte de expirarea 
termenului de valabilitate iniţial, documentaţia necesară pentru fundamentarea îndeplinirii cerinţelor 
pentru acordarea certificării pe termen integral de trei ani. 
 (8)  În perioada de valabilitate a certificatului, operatorii din construcţii au obligaţia să 
informeze Consiliul Naţional de Certificare, în termen de 20 de zile lucrătoare, cu privire la: 

a) modificări de ordin administrativ, financiar, economic, sau de altă natură survenite în 
activitatea acestuia care produc efecte directe asupra certificării; 

b) renunţarea la activităţi pentru care a obţinut certificarea; 



c) intrarea în faliment; 
d) modificarea condiţiilor juridice, administrative, economico-financiare şi/sau tehnice care au 

fost prezentate la obţinerea certificării tehnico-profesionale. 
Art. 14. (1) În vederea prelungirii termenului de valabilitate al certificării pe termen 

integral, operatorul va solicita Consiliului Naţional de Cerificare o reevaluare pe baza unei cereri şi 
a unei documentaţii complete pentru a fi supusă procedurii de evaluare. 

(2) Depunerea cererii şi a documentaţiei complete, în vederea prelungirii termenului de 
valabilitate a certificatului, se va face cu cel puţin 90 de zile înaintea expirării termenului de 
valabilitate a certificatului. 

 
CAPITOLUL VIII 

Clasificarea operatorilor din construcţii 
Art. 15. (1) Operatorii din construcţii se clasifică astfel: 

a) pe domenii de activitate şi specialităţi;  
b) pe tipuri de performanţe; 
c) după încadrarea cu personal calificat;  
d) după capacitatea tehnică;  
e) după mărimea contractelor pe care le pot realiza în momentul certificării. 
 (2) Clasificarea operatorilor din construcţii pe domenii de activitate stabilite prin „Clasificarea 

Activităţii din Economia Naţională CAEN”. 
(3) Clasificarea operatorilor din construcţii pe tipuri de performanţe cuprinde: operatori care 

execută sau proiectează şi execută pe tipuri de construcţii şi instalaţii, lucrări de construcţii conexe 
precum şi pentru desfăşurarea unor activităţi de proiectare construcţii şi instalaţii, proiectare 
tehnologică, servicii specializate pentru reparaţii, întreţinere, reabilitare, activităţi de service, 
asistenţă tehnică pentru construcţii şi instalaţii, servicii tehnologice cu echipamente specializate, 
cercetare aplicativă. 

(4)  Clasificarea operatorilor din construcţii după încadrarea cu personal calificat cuprinde 
nivelul de pregătire profesională şi anii de experienţă a echipei manageriale, nivelul de atestare sau 
autorizare a conducerii tehnice, numărul personalului de execuţie atestat sau autorizat.  

(5) Clasificarea operatorilor din construcţii după capacitatea tehnică se evaluează pe baza 
tehnologiilor utilizate, deţinute de operator. după cum urmează: 

a) tehnologii simple; 
b) tehnologii noi sau specifice; 
c) tehnologii de înaltă tehnicitate. 

  (6) Clasificarea după mărimea contractelor, cifra de afaceri medie anuală din ultimii 3 ani 
financiari, valoarea totală a 3 lucrări de referinţă şi forţa de muncă anuală angajată direct sau 
indirect din ultimii 3 ani, numărul mediu al echipei manageriale tehnice din ultimii trei ani. 

  (7) Datele de detaliu privind criteriile de clasificare a operatorilor din construcţii se stabilesc 
prin norme tehnice aprobate de autoritate. 

  (8) În cazul constituirii de grupuri temporare de operatori din construcţii, sau de asociaţii legal 
constituite, clasificarea acestora se face prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor 
grupului. 

 (9) Înscrierea operatorilor din construcţii în Registrul Naţional de Certificare se face pe baza 
clasificării acestora.  

 

CAPITOLUL IX  



Înregistrarea operatorilor din construcţii 
Art. 16. (1) Operatorii certificaţi sunt înscrişi de către Biroul Executiv al Consiliului 

Naţional de Certificare, în Registrul Naţional de Certificare. 
(2) Pentru fiecare operator certificat se va înscrie în registru următoarele date: 

a) denumirea operatorului cum este înscris în documentele de certificare; 
b) felul certificatului obţinut: pe termen integral sau pe termen limitat; 
c) domeniul de activitate; 
d) pe tipuri de activităţi; 
e) nivelul de certificare obţinut. 

 

       CAPITOLUL X 
Participarea operatorilor certificaţi la atribuirea contractelor de achiziţii 

publice de lucrări 
Art. 17. (1) Operatorii care au obţinut un certificat de calificare tehnico-profesional au 

dreptul să prezinte certificatul drept document probatoriu pentru participarea la procedurile pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie publică de lucrări care înlocuieşte documentaţia edificatoare de 
eligibilitate privind îndeplinirea criteriilor tehnice. 

(2) Operatorii participanţi ca ofertanţi, vor prezenta certificatul de calificare tehnico-
profesională însoţit de dovada actualizată privind capacitatea financiară, plata impozitelor şi taxelor 
sociale, cerută prin documentaţia de licitaţie. 

 (3) Operatorii trebuie să aibă un sistem de selectare a subcontractanţilor, prin care execută 
lucrări de specialitate şi să monitorizeze datele privind specializarea şi nivelul de certificare deţinut 
de acestea.   
 (4) Certificatul de calificare tehnico-profesională acordat unui operator cu rolul de 
antreprenor general nu se referă la subcontractanţii declaraţi în ofertă, pentru care ofertantul trebuie 
să prezinte certificatele de calificare tehnico-profesională a acestora, în domeniile pentru care 
participă în calitate de subcontractanţi. 
 

CAPITOLUL XI 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 18. (1) Operarea pe piaţa construcţiilor de către operatorii care nu sunt înscrişi în 
Registrul Naţional de Certificare, este interzisă cu excepţia cazurilor în care operatorii execută 
lucrări pentru construcţii de importanţă redusă. 

(2) Certificatele/atestatele emise de asociaţiile profesionale sau patronate se prezintă 
Consiliului Director pentru a fi înscrise în Registrul Naţional de Certificare şi rămân în valabilitate 
până la termenul de expirare după care se va solicita emiterea unui certificat conform prezentei 
hotărâri. 

Art. 19. Prevederile prezentei hotărâri se aplică, în mod nediscriminatoriu, atât operatorilor 
din construcţii din România, cât şi celor din alte state, care derulează activităţi din domeniul 
construcţiilor în România, cerinţele şi criteriile de acordare a certificării calificării tehnico-
profesionale fiind aceleaşi. 

Art. 20. Taxele de certificare se suportă de fiecare solicitant, operator sau asociaţii de 
operatori, şi sunt de natura cheltuielilor deductibile. 

Art. 21. Anexele de la nr. 1 la 5, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 


