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REFERITOARE LA  PROCEDURA PRIVIND ATESTAREA VERIFICATORILOR DE PROIECTE ȘI A EXPERȚILOR TEHNICI ÎN CONSTRUCȚII 

 

 

 

PROCEDURĂ PRIVIND ATESTAREA 
VERIFICATORILOR DE PROIECTE ȘI A 
EXPERȚILOR TEHNICI ÎN CONSTRUCȚII 
 

 
Observații OAR 

 
Motivare  

Art. 2 -  

(3) În înţelesul prezentei proceduri, specialiştii 

care solicită atestarea tehnico-profesională ca 

verificatori de proiecte şi/sau experţi tehnici 

pot fi cetăţeni români, precum şi cetăţeni ai 

altui stat membru al Uniunii Europene ori al 

Spaţiului Economic European care îndeplinesc 

cerinţele prevăzute în prezenta procedură şi 

care doresc să acceadă la profesia 

reglementată de verificator de proiecte şi/sau 

expert tehnic şi să o exercite în România în 

mod independent sau ca angajaţi ai unor 

persoane juridice. 

(5) Cetățenii statelor menționați alin. (4) pot 

exercita profesiile reglementate de verificator de 

proiecte și expert tehnic pe teritoriul statului 

român în condițiile în care sunt titularii unor 

titluri echivalente acestora și adresează 

autorității competente o cerere de echivalare a 

 
Art. 2   

 

(3) În înţelesul prezentei proceduri, 

specialiştii care solicită atestarea tehnico-

profesională ca verificatori de proiecte şi/sau 

experţi tehnici pot fi cetăţeni români, precum 

şi cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii 

Europene ori al Spaţiului Economic European 

care îndeplinesc cerinţele prevăzute în 

prezenta procedură şi care doresc să acceadă 

la profesia reglementată de verificator de 

proiecte şi/sau expert tehnic şi să o exercite în 

România. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cu privire la dispozițiile art. 2 alin. (5), 
atragem atenția că echivalarea 
automată a competențelor profesionale 
ale persoanelor care provin din statele 
membre UE sau SEE nu reprezintă o 
soluție oportună deoarece 



titlului deținut. Autoritatea competentă poate 

recunoaște titlurile obținute în alte state membre 

ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic 

European dacă acestea au fost obținute cu 

îndeplinirea condițiilor cumulative de studii și 

experiență profesională prevăzute de prezenta 

procedură și titularul probează cunoașterea limbii 

române prin prezentarea unui certificat de 

competență lingvistică eliberat în condițiile legii. 

(6) Recunoașterea atestatului se va face de 

autoritatea competentă prin eliberarea unui 

certificat de atestare tehnico-profesională în 

domeniile/subdomeniile/specialitățile din 

prezenta procedură și a legitimației aferente, 

documente redactate în limba română conform 

modelelor din prezenta procedură. 

 

reglementările din România, cel mai 
probabil, nu coincid cu cele din statul 
de proveniență al solicitantului. 
Considerăm că în cazul în care 
echivalarea titlurilor se realizează în 
mod automat, acest fapt ar putea 
crește riscul ca verificatorii/experții 
atestați în acest fel să nu își exercite 
profesia în mod corect, corespunzător 
reglementărilor românești.  
 
 
 
 
De asemenea, referitor la art. 2 alin. 
(6), în cazul recunoașterii atestatului, 
propunem ca aceasta să se realizeze 
numai în urma susținerii și promovării 
unui examen și interviu organizat de 
către autoritatea competentă.   

Art.3 (1) În sensul prezentei proceduri, 

verificatorii de proiecte și/sau experții tehnici 

sunt atestați tehnico-profesional pentru cerințele 

fundamentale aplicabile prevăzute la art. 5 din 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, pe domenii de construcţii și 

arhitectură și pe specialități pentru instalațiile 

aferente construcțiilor, în următoarele 

domenii/subdomenii/specialități de atestare 

tehnico-profesională: 

 I. Domenii și subdomenii de atestare tehnico-

profesională pentru construcții sau arhitectură 

Cu privire la art. 3 alin. (1) lit. D, propunem 
completarea denumirii cerinței fundamentale cu 
expresia „izolația hidrofugă”. 

 



(clădiri și lucrări inginerești)   

[...] 

D) pentru cerința fundamentală „igienă, 

sănătate și mediu înconjurător”: 

 

 

 

 

 

[...] 

C) pentru cerința fundamentală „economie 

de energie și izolare termică”: 

i) domeniul de atestare tehnico-profesională E 

– economie de energie si izolare termică în 

construcții pentru clădiri; 

  

D) pentru cerința fundamentală „protecţie 

împotriva zgomotului pentru clădiri” 

ii) domeniul de atestare tehnico-profesională F 

- Protecţie împotriva zgomotului pentru clădiri; 

 

Referitor la art. 3 alin. (1) lit. C) și D) atragem 

atenția existenței unor erori materiale privind 

numerotarea paragrafelor. Prin urmare, 

considerăm necesară îndreptarea acesteia 

după cum urmează:  

 

E) pentru cerința fundamentală „economie 

de energie și izolare termică”: 

i) domeniul de atestare tehnico-profesională E – 

economie de energie și izolare termică în 

construcții pentru clădiri; 

  

F) pentru cerința fundamentală „protecţie 

împotriva zgomotului pentru clădiri” 

ii) domeniul de atestare tehnico-profesională F 

- Protecţie împotriva zgomotului pentru clădiri; 

 

 

 Art. 3 alin. (1) pct. I se completează cu lit. G) 

având următorul conținut:  

G) pentru cerința fundamentală „utilizare 

sustenabilă a resurselor naturale.” 

 

 

 

Referitor la art. 3 alin. (3) și următoarele, 
atragem atenția că acestea au fost greșit 
numerotate deoarece alin. (3) se repetă de trei 
ori în cadrul aceluiași articol. În acest sens, 

 



 

[...] 

(3) Examenele de atestare tehnico-profesională a 

verificatorilor de proiecte și/sau experților 

tehnici sunt organizate pentru dobândirea 

competențelor profesionale într-un singur 

domeniu/subdomeniu de atestare sau în mai 

multe domenii/subdomenii, astfel încât să fie 

asigurată verificarea proiectelor/ expertizarea 

tehnică a proiectelor/construcțiilor 

existente/execuției lucrărilor de construcții la 

toate cerințele fundamentale aplicabile, după 

cum urmează: 

[...] 

(3) Verificarea/expertizarea proiectelor pentru 

cerința „Securitate la incendiu” se face de către 

verificatori de proiecte/experți tehnici atestați în 

specialitățile de instalații prevăzute de prezenta 

procedură pentru fiecare specialitate sau de 

către verificatori de proiecte/experți tehnici 

atestați în specialitatea de atestare tehnico-

profesională Ci pentru toate specialitățile de 

instalații. 

 

 

propunem numerotarea dispozițiilor din 
coloana alăturată după cum urmează:  

(4) Examenele de atestare tehnico-profesională 

a verificatorilor de proiecte și/sau experților 

tehnici sunt organizate pentru dobândirea 

competențelor profesionale într-un singur 

domeniu/subdomeniu de atestare sau în mai 

multe domenii/subdomenii, astfel încât să fie 

asigurată verificarea proiectelor/ expertizarea 

tehnică a proiectelor/construcțiilor 

existente/execuției lucrărilor de construcții la 

toate cerințele fundamentale aplicabile, după 

cum urmează: 

[...] 

(5) Verificarea/expertizarea proiectelor pentru 

cerința „Securitate la incendiu” specialitatea 

instalații se face de către verificatori de 

proiecte/experți tehnici atestați în specialitățile 

de instalații prevăzute de prezenta procedură 

pentru fiecare specialitate sau de către 

verificatori de proiecte/experți tehnici atestați 

în specialitatea de atestare tehnico-profesională 

Ci pentru toate specialitățile de instalații. 

 
 

La art. 4 alin. (2) pct. ii) propunem 
completarea acestuia după cum urmează: 

Justificăm solicitarea prin 
următoarele: 



 
Art 4 (2) Solicitantul face dovada formării 
profesionale prin dobândirea competențelor 
profesionale în domeniile/subdomeniile de 
construcții sau arhitectură sau în specialitățile de 
instalații aferente construcțiilor pentru care 
solicită atestarea tehnico-profesională și le 
probează fiind titularul unei diplome de inginer 
diplomat/ inginer/ arhitect/ de licență conferită 
urmare absolvirii unei instituții de învăţământ 
superior acreditată în următoarele 
profiluri/domenii/domenii de 
licență/specializări, după caz: [...] 

ii) profilul/domeniul/ domeniul de licență 

„Arhitectură” pentru domeniile de atestare 

tehnico-profesională: B1, D1, E, F și pentru 

subdomeniul Cc. 

  
(2) Solicitantul face dovada formării profesionale 
prin dobândirea competențelor profesionale în 
domeniile/subdomeniile de construcții sau 
arhitectură sau în specialitățile de instalații 
aferente construcțiilor pentru care solicită 
atestarea tehnico-profesională și le probează 
fiind titularul unei diplome de inginer diplomat/ 
inginer/ arhitect/ de licență conferită urmare 
absolvirii unei instituții de învăţământ superior 
acreditată în următoarele 
profiluri/domenii/domenii de 
licență/specializări, după caz: [...] 

ii) profilul/domeniul/ domeniul de licență 

„Arhitectură” pentru domeniile de atestare 

tehnico-profesională: B1, D1, E, F și pentru 

subdomeniul Cc, Ci. 

 

- Obiectul subdomeniului Ci - 
securitate incendiu instalații- 
privește securitatea la 
incendiu/funcționarea instalațiilor de 
securitate incendiu și nu disciplina 
instalații pentru constructii în sine, 
nefiind obligatorie dupa parerea 
noastra cunoasterea tuturor 
aspectelor tehnologice ale 
domeniului instalațiilor pentru 
construcții specifice pregătirii de 
inginer. 

- Subdomeniul Ci este deschis și 
altor specialiști, alții decât inginerii 
de instalații, care de asemenea nu 
au pregatirea specifica instalatiilor. 

- Experienta tehnică în domeniul 
arhitecturii implică coordonarea de 
specialități colaterale, inclusiv a 
instalațiilor cu rol securitate 
incendiu. 

- Pentru atestare, se impune ca 
viitorii specialiști să susțină un 
examen care verifică aceste 
cunoștințe, iar conținutul 
examenului este la latitudinea 
comisiei de examen. 

 

Art. 4 (2) Solicitantul face dovada formării 
profesionale prin dobândirea competențelor 
profesionale în domeniile/subdomeniile de 

 Atragem atenția că potrivit descrierii 
de pe pagina de web a Facultății de 
Construcții Civile, Industriale și Agricole, 



construcții sau arhitectură sau în specialitățile de 
instalații aferente construcțiilor pentru care 
solicită atestarea tehnico-profesională și le 
probează fiind titularul unei diplome de inginer 
diplomat/ inginer/ arhitect/ de licență conferită 
urmare absolvirii unei instituții de învăţământ 
superior acreditată în următoarele 
profiluri/domenii/domenii de 
licență/specializări, după caz: [...] 

iv)profilul/domeniul „Inginerie economică”, 

specializarea „Ingineria și managementul 

lucrărilor de construcții”/ „Inginerie economică 

în construcții”, domeniul de licență „Inginerie și 

management”, specializările „Inginerie 

economică în construcții” și „Ingineria și 

managementul lucrărilor de construcții” pentru 

domeniile de atestare tehnico-profesională: B1, 

D1, E, F și pentru subdomeniul Cc; 

 
 
 

absolvenții acestor profilelor menționate 
la art. 4 alin. (2) pct. iv)  dobândesc titlul 
de ingineri-manageri și au ca ocupație 
„Conducător lucrări construcții 
civile” având competențe pentru 
elaborarea, în cadrul colectivelor de 
specialitate, a proiectelor tehnice şi de 
execuţie pentru clădiri civile, 
industriale şi agricole din clasele de 
importanţă III şi IV, aşa cum sunt 
definite de codul de proiectare Pl00-
1/2013, cu aria desfășurată de până la 
1500 mp şi cu regim de înălțime de până 
la S+P+4E.  
Prin urmare, având în vedere aceste 
limitări privind competențele lor, 
considerăm netemeinic  dreptul 
acestora de a obține titlul de 
verificator pentru proiecte din clase de 
importanță I și II ori pentru acele 
proiecte care sunt supuse procesului de 
autorizare. 
 

Art.4 (3) Experiența profesională necesară pentru 
participarea la examenele de atestare tehnico-
profesională a verificatorilor de proiecte și/sau 
experților tehnici constă în desfășurarea de 
activități de proiectare/de cercetare în 
construcții după absolvirea studiilor universitare 
de licență cu diplomă de inginer 
diplomat/inginer/ arhitect/ de licență eliberată 
de către o instituție de învățământ superior 
acreditată de cel puțin:  

ii) pentru susținerea examenelor de atestare 

tehnico-profesională a experților tehnici 12 ani în 

Propunem modificarea art. 4 alin. (3) după cum 
urmează:  

Art.4 (3) Experiența profesională necesară 

pentru participarea la examenele de atestare 

tehnico-profesională a verificatorilor de 

proiecte și/sau experților tehnici constă în 

desfășurarea de activități de proiectare/de 

cercetare în construcții după absolvirea studiilor 

universitare de licență cu diplomă de inginer 

diplomat/inginer/ arhitect/ de licență eliberată 

de către o instituție de învățământ superior 

Creșterea perioadei minime 
desfășurate în activități de proiectare 
de la 4 la 6 ani este justificată 
deoarece,  

a) având în vedere că expertiza 
are ca obiect, în special, 
analiza detaliilor greșite de 
proiectare și execuție ale 
construcție,  experții ar trebui 
sa fie, mai întâi, verificatori 
pentru a putea îndeplini 
exigențele la care sunt supuși 
în calitate de experți. 



activități de proiectare/cercetare în construcţii 

în domeniul/subdomeniul sau specialitatea în 

care solicită atestarea tehnico-profesională sau 

14 ani în activități de proiectare/de cercetare/ 

de execuție în construcţii în 

domeniul/subdomeniul sau specialitatea în care 

solicită atestarea tehnico-profesională, din care 

cel puțin 4 ani în activități de proiectare; 

 

acreditată de cel puțin:  

ii) pentru susținerea examenelor de atestare 

tehnico-profesională a experților tehnici 12 ani 

în activități de proiectare/cercetare în 

construcţii în domeniul/subdomeniul sau 

specialitatea în care solicită atestarea tehnico-

profesională sau 14 ani în activități de 

proiectare/de cercetare/ de execuție în 

construcţii în domeniul/subdomeniul sau 

specialitatea în care solicită atestarea tehnico-

profesională, din care cel puțin 6 ani în 

activități de proiectare; 

De asemenea, pentru susținerea examenului 

de atestare tehnico-profesională a experților 

tehnici este necesar să se prezinte dovada 

experienței a minim 4 ani în profesia de 

verificator de proiecte.  

 

 
b) Propunerile/posibilitățile de 

remediere ale acestora trebuie 
întocmite de proiectant în baza 
concluziilor expertizei, 
verificate de verificatorul de 
proiecte și apoi să fie însușite 
de expert. Altfel spus, expertul 
verifică un proiect după ce 
acesta este verificat de 
verificatorul de proiecte. 

 

Art. 4 (4) Pentru cerința „securitate la incendiu 

în construcții”, se pot înscrie la examenul de 

atestare tehnico-profesională şi specialiştii 

care îşi desfăşoară/şi-au desfăşurat activitatea 

în cadrul structurilor de avizare-autorizare din 

cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii 

de Urgenţă sau al structurilor subordonate 

acestuia şi îndeplinesc și condițiile minime de 

vechime precizate la alin. (3) . 

La art. 4, alin. (4) se modifică după cum 
urmează:  

(4) Pentru cerința „securitate la incendiu în 

construcții”, se pot înscrie la examenul de 

atestare tehnico-profesională şi specialiştii 

care îşi desfăşoară/şi-au desfăşurat activitatea 

în cadrul structurilor de avizare-autorizare din 

cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii 

de Urgenţă sau al structurilor subordonate 

acestuia şi au minim 10 ani de experiență în 

cadrul departamentului de avizare al ISU.  

 



Art. 4 (5)  Prin excepție de la prevederile alin. 

(3) se pot înscrie la examenul de atestare 

tehnico-profesională cadrele didactice 

universitare care desfășoară activități didactice 

în domeniul sau specialitatea în care solicită 

atestarea tehnico-profesională și îndeplinesc 

următoarele condiții de vechime în profesie: 

i) 8 ani în activități didactice în 

domeniul/subdomeniul sau 

specialitatea în care solicită atestarea 

tehnico-profesională, pentru susținerea 

examenelor de atestare tehnico-

profesională a verificatorilor de 

proiecte; 

ii) 12 ani în activități didactice în 

domeniul/subdomeniul sau 

specialitatea în care solicită atestarea 

tehnico-profesională, pentru susținerea 

examenelor de atestare tehnico-

profesională a experților tehnici; 

 

Art. 4 alin. (5) se abrogă  Susținem abrogarea art. 4 alin. (5) 
deoarece apreciem că lipsa de 
experiență practică nu poate fi 
compensată prin activitatea didactică.  

 

Referitor la art. 5, precizăm că s-a produs o 
eroare de tehnoredactare deoarece se repetă 
sintagma  ”de atestare”. Propunem eliminarea 
acesteia și modificarea art. 5 după cum 
urmează:  

 



 

Art. 5 – În vederea înscrierii la examenul de 

atestare de atestare tehnico-profesională ca 

verificator de proiecte şi/sau expert tehnic, 

solicitantul, cetăţean român, sau cetățean al 

altui stat membru al Uniunii Europene ori al 

Spațiului Economic European, depune la 

autoritatea competentă o cerere pentru 

susținerea examenului de atestare tehnico- 

profesională și, în susținerea acesteia un dosar, 

denumit în continuare dosarul solicitantului, care 

cuprinde:[...] 

 

Art. 5 – În vederea înscrierii la examenul de 

atestare tehnico-profesională ca verificator de 

proiecte şi/sau expert tehnic, solicitantul, 

cetăţean român, sau cetățean al altui stat 

membru al Uniunii Europene ori al Spațiului 

Economic European, depune la autoritatea 

competentă o cerere pentru susținerea 

examenului de atestare tehnico- profesională și, 

în susținerea acesteia, un dosar, denumit în 

continuare dosarul solicitantului, care 

cuprinde:[...] 

 
 
 
Art. 14 (3) Autoritatea competentă solicită, în 
scris, instituţiilor de învăţământ superior 
acreditate cu profil construcţii şi arhitectură, 
asociațiilor profesionale de profil și instituțiilor 
publice cu activitate în domeniul construcțiilor 
sau în domenii conexe,  propuneri privind 
nominalizarea membrilor comisiilor de 
examinare. 
 

La art. 14 alin. (3) propunem modificarea 
acestuia după cum urmează:  

(3) Autoritatea competentă solicită, în scris, 

instituţiilor de învăţământ superior acreditate cu 

profil construcţii, arhitectură și/sau instalații, 

asociațiilor profesionale de profil și instituțiilor 

publice cu activitate în domeniul construcțiilor sau 

în domenii conexe, propuneri privind 

nominalizarea membrilor comisiilor de examinare. 

 

 

Art 
 
.14 (5) Comisiile de examinare se alcătuiesc pe 
baza propunerilor transmise, la solicitarea scrisă 
a autorităţii competente de către instituții 
publice, instituţii de învăţământ superior 
acreditate cu profil construcţii şi arhitectură, 

La art. 14 alin. (5) propunem modificarea 
acestuia după cum urmează:  
(5) Comisiile de examinare se alcătuiesc pe baza 
propunerilor transmise, la solicitarea scrisă a 
autorităţii competente de către instituții 
publice, instituţii de învăţământ superior 
acreditate cu profil construcţii,  arhitectură 

 



asociații profesionale de profil, candidaturile 
înregistrate. 
 

și/sau instalații, asociații profesionale de profil, 
candidaturile înregistrate. 
 

 
 
 
Art. 15 (7) Fiecare comisia de examinare îşi 
desfăşoară activitatea, pentru fiecare 
domeniu/subdomenii/specialitate de atestare 
tehnico-profesională, cu minimum 3 membri. 
 

La art. 14 alin. (5) propunem modificarea 
dispoziției după cum urmează:  

(7) Fiecare comisie de examinare îşi desfăşoară 

activitatea, pentru fiecare 

domeniu/subdomenii/specialitate de atestare 

tehnico-profesională, cu minimum 5 membri. 

 

Creșterea numărului de membri ai 
comisiei este necesară pentru 
asigurarea funcționalității acesteia, 
respectiv în cazul stabilirii unui 
președinte și a unui vicepreședinte, 
considerăm necesar să existe cel puțin 
3 membrii simpli ai comisiei.  

 
 
 
Art. 18 (2) Comisiile de soluționare a 
contestațiilor sunt numite prin decizie a 
secretarului de stat coordonator al activităţii de 
atestare tehnico-profesională şi au în 
componență minimum trei membri nominalizați 
de către instituţii de învăţământ superior 
acreditate cu profil construcţii şi arhitectură, 
asociații profesionale de profil și un secretar 
desemnat de autoritatea competentă. 
 

La art. 18 alin. (2) propunem modificarea 
dispoziției după cum urmează:  
 
(2) Comisiile de soluționare a contestațiilor sunt 
numite prin decizie a secretarului de stat 
coordonator al activităţii de atestare tehnico-
profesională şi au în componență minimum cinci 
membri nominalizați de către instituţii de 
învăţământ superior acreditate cu profil 
construcţii, arhitectură și instalații, asociații 
profesionale de profil și un secretar desemnat de 
autoritatea competentă. 
 

 

 

Art. 21 - Procedura de examinare a candidaţilor 

este unitară, se desfăşoară în limba română: 

a)      într-o singură etapă, probă scrisă, 

pentru candidații care participă la examenul 

de atestare tehnico-profesională a 

La art. 21 lit. a)  propunem modificarea 
prevederii legale după cum urmează:  

Art. 21 - Procedura de examinare a candidaţilor 

este unitară, se desfăşoară în limba română: 

a)      într-o singură etapă, probă orală, 

pentru candidații care participă la examenul 

de atestare tehnico-profesională a 

Precizăm că este necesară proba orală, 
respectiv a interviului, deoarece 
această probă demonstrează mai clar 
cunoștințele reale ale candidatului. 
 În plus, reglementările în vigoare nu 
acoperă în întregime toate domeniile, 
ori nu se coreleaza foarte bine între 
ele, unele sunt neactualizate  față de 
standardele europene, în timp ce,  în 
cazul altora, există prevederi care se 



verificatorilor de proiecte; 

 

verificatorilor de proiecte; 

  

contrazic. 
Astfel, un examen scris, în care 
lucrarea poate fi redată chiar și 
aproape integral dintr-un normativ, 
apreciem că nu demonstrează gândirea 
tehnică a candidatului, capacitatea 
acestuia de sinteză și de analiză a 
proiectului ori pentru alegerea soluției 
celei mai bune. 

 

Art.22 - (1) Proba scrisă constă în rezolvarea 

unor subiecte şi/sau chestionar, funcţie de 

complexitatea competențelor solicitate, din 

bibliografia specifică, în scopul evaluării 

cunoştinţelor și este comună pentru candidații de 

la art.21, lit. a) și lit.c). 

 

La art. 22  propunem modificarea prevederii 
legale după cum urmează:  

Art.22 - (1) Proba orală constă în rezolvarea unor 

subiecte şi/sau chestionar, funcţie de 

complexitatea competențelor solicitate, din 

bibliografia specifică, în scopul evaluării 

cunoştinţelor și este comună pentru candidații de 

la art.21, lit. a) și lit.c). 

 

 

 

Art. 23- Candidații care au promovat proba 

scrisă: 

a) sunt programați pentru susținerea 

probei orale în cazul în care au optat și pentru 

atestare tehnico-profesională ca experți tehnici; 

b) sunt declarați admiși și atestați tehnico-

profesional ca verificatori de proiecte. 

 

La art. 23 lit. a)  propunem completarea 
prevederii legale după cum urmează:  

Art. 23- Candidații care au promovat proba orală: 

a) sunt programați pentru susținerea 

probei orale în cazul în care au optat și pentru 

atestare tehnico-profesională ca verificatori de 

specialitate sau experți tehnici; 

b) sunt declarați admiși și atestați tehnico-

profesional ca verificatori de proiecte. 

 

 



Art. 38 - (1) Pentru prelungirea dreptului de 

practică, în scopul continuării activităţii, 

verificatorul de proiecte/expertul tehnic 

înregistrează la autoritatea competentă o 

cerere cu minimum 30 zile înainte de data 

expirării valabilităţii legitimaţiei, dar nu mai 

devreme de 90 de zile înainte de data expirării 

valabilităţii legitimaţiei în vederea aplicării 

vizei pentru continuarea valabilităţii acesteia.   

(2) La cererea de prelungire a dreptului de 

practică, verificatorul de proiecte/expertul 

tehnic anexează următoarele documente: 

a) legitimaţia, în original;      

b) actul de identitate, în copie; 

c) certificatul/certificatele de atestare 

tehnico-profesională, în copie; 

d) registrul verificatorului de 

proiecte/expertului tehnic completat la zi 

conform prevederilor legale în vigoare, în 

copie, pe hârtie și pe suport electronic, sau, 

după caz, declaraţie pe propria răspundere că, 

în perioada de valabilitate a legitimaţiei, nu a 

desfăşurat activitate ca verificator de 

proiecte/expert tehnic; 

 Cu privire la condiția prevăzută la art. 
38 alin. (2) lit. e), apreciem că 
examenul medical trebuie să fie similar 
cu cel efectuat în cadrul procedurii de 
atestare a șoferilor profesioniști.   



e) adeverinţă, eliberată de medic de 

medicina muncii, prin care se confirmă 

capacitatea de exercitare a profesiei; 

f) dovada – diplomă, certificat, 

adeverinţă, sau altele asemenea, în copie, 

privind efectuarea unui curs de pregătire 

profesională continuă în 

domeniul/subdomeniul sau specialitatea 

pentru care este atestat, organizat de către o 

instituţie/organizație acreditată de Agenția 

Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior – ARACIS, sau 

document prin care se certifică predarea de 

cursuri, în calitate de cadru didactic 

universitar, însoțit de fișa disciplinei, 

corespunzătoare domeniului/subdomeniului 

sau specialității pentru care se solicită 

prelungirea atestării, în 

domeniile/subdomeniile și specialitățile 

prevăzute prin prezenta procedură*; 

g) certificat de cazier judiciar, în 

termenul de valabilitate la data înregistrării 

cererii, din care să rezulte că verificatorul de 

proiecte/expertul tehnic nu are antecedente 

penale; 

 


