
Asociaţia Profesională de Drumuri
şi Poduri din România
Bd. Dinicu Golescu nr. 41
sc.2, et.1, ap.37, sec.1
Hotărârea Judecătorească nr.1568
din 4 iunie 1990 sector 1
Bucureşti
cod fiscal R4631659
Tel./fax 021.316.13.24, 316.13.25

_________________________________

Urmare hotărârii Consiliului de Administraţie al A.N.D. (C.N.A.D.N.R.) nr. 14/21
decembrie 1994, orice societate de proiectare, consultanţă sau execuţie de lucrări care
doreşte să participe la licitaţii sau execuţie de lucrări pentru A.N.D. (C.N.A.D.N.R.) sau
pentru lucrări executate din Fondul special al drumurilor, trebuie sa fie atestată tehnic de
către Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România.

Pentru a putea intra în posesia certificatului de atestare tehnică a societăţilor privind
lucrările de execuţie, proiectare sau consultanţă de drumuri, poduri şi construcţii aferente,
urmează să completaţi toate datele din anexele nr. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c şi 4.

În conformitate cu cap. III art. 6 din statutul A.P.D.P. solicitanţii trebuie să fie
membri A.P.D.P.

Taxa de atestare este de: 1000 lei – pentru proiectare, 1000 lei - pentru consultanţă
şi de 2000 lei – pentru execuţie, iar taxa de prelungire valabilitate atestare tehnică este o
jumatate din taxa de atestare daca documentele sunt prezentate cu 30 de zile inainte de
expirare. Extinderea domeniului de activitate este jumătate din taxa de prelungire.

Certificatul de atestare este valabil 2 ani.

Preşedintele comisiei de atestare
Dr.ing. Mihai BOICU



ANTETUL FIRMEI - MODEL

CERERE DE ATESTARE

Vă înaintăm alăturat dosarul pentru atestare tehnică / prelungire valabilitate
atestare tehnică în domeniul: execuţie / proiectare / consultanţă lucrări de drumuri, poduri
şi construcţii aferente, în cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România şi a Consiliilor judeţene şi locale.

Taxa de atestare în valoare de…………………………..lei, s-a achitat cu OP /
Chitanţa ………………………………… în contul A.P.D.P. FILIALA MOLDOVA deschis la B.R.D.
IASI – RO 92 BRDE 240SV 260 435 924 00, CF. 15502552

Cotizaţia anuală A.P.D.P. s-a achitat în contul filialei ………………………………………….

Cu OP / Chitanţa……………………………………

Director General
(Semnătura şi ştampila)



- MODEL

Anexa nr. 1

INFORMAŢII GENERALE
despre solicitant

1. Denumirea şi sediul.

2. Statutul societăţii (se anexează în copie).

3. Numărul şi data înregistrării la Registrul comerţului (se anexează în copie).

4. Principalele lucrări de drumuri şi poduri executate pe categorii de lucrări, atât
direct, cât şi ca subcontractant.

Datele se confirmă pe răspunderea noastră.
Data completării Solicitant

Numele si prenumele
............................ Funcţia

(ştampila)
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Anexa nr. 2a

INFORMAŢII
privind experienţa solicitantului

1. Numărul total de ani de experienţă în (execuţia, proiectarea sau consultanţa lucrărilor
de drumuri, poduri şi construcţii aferente) domeniul pentru care se solicită atestarea
tehnică.
_______________________________________________________________________

Denumirea lucrărilor de execuţie Numărul de ani de experienţă
_______________________________________________________________________
_ Proiectare
_ Consultanţă
_ Execuţie
etc.
_______________________________________________________________________

2. Lista lucrărilor de execuţie drumuri, poduri şi construcţii aferente, efectuate în ultimii 3
ani.
_______________________________________________________________________
Denumirea obiectivului Valoarea Durata contractului Denumirea Calitatea

totala ___________________ entităţii (Antreprenor general,
Începere Terminare achizitoare sau de specialitate)

_______________________________________________________________________
_
_
etc.
x) Proces verbal de recepţie pentru cel puţin o lucrare reprezentativă.
xx) Recomandări din partea beneficiarilor.
_______________________________________________________________________

3. Lista contractelor de proiectare sau consultanţă drumuri, poduri şi construcţii aferente,
efectuate în ultimii 3 ani.
_______________________________________________________________________
Denumirea obiectivului Valoarea Durata contractului Denumirea Calitatea

totală ___________________ entităţii (Proiectant general,
Începere Terminare achizitoare sau de specialitate,

Consultant)
_______________________________________________________________________
_
etc.
_______________________________________________________________________
xx) Recomandări din partea beneficiarilor.

Datele se confirmă pe răspunderea noastră.
Data completării Solicitant

Numele şi prenumele
............................ Funcţia

(ştampila)

NOTĂ : Se vor completa numai punctele pentru care se solicită atestarea.
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Anexa 2b

INFORMAŢII
privind categoriile de lucrări

Lucrarea executată Categorii de lucrări Cantitatea

Exemplu:
Modernizare DJ 115
km ………. km terasamente 2000 mc

fundaţii de balast 350 mc
balast stabilizat 300 mc
mixtura asfaltică 250 t
strat legătură 250 t
uzura 2000 mp
şanţuri pereate 100 mp

Datele se confirmă pe răspunderea noastră.
Data completării Solicitant

Numele şi prenumele
............................ Funcţia

(ştampila)
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Anexa nr. 3a

INFORMAŢII
privind asigurarea cu personal de specialitate

1. Personal

1.1. Personal de specialitate, conducere, coordonare

_______________________________________________________________________
Domeniul Numele şi prenumele Vârsta Specialitatea Atestări Ani de experienţă
activitate conform studiilor în domeniu în domeniu

urmate
______________________________________________________________________
_
_
_
etc.
_______________________________________________________________________

1.2. Număr total de personal, din care :

- ingineri
- economişti
- maiştri
- tehnicieni
- muncitori calificaţi

Datele se confirmă pe răspunderea noastră.
Data completării Solicitant

Numele şi prenumele
............................ Funcţia

(ştampila)
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Anexa nr. 3b

CURRICULUM VITAE

1. Numele şi prenumele____________________________________________________
2. Locul de munca şi funcţia actuală___________________________________________
3. Pregătirea profesională (diplome de studii şi titluri ştiinţifice obţinute)_______________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Experienţa în muncă (funcţii ocupate, responsabilităţi şi rezultatele avute)___________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Lucrări de execuţie (proiectare sau consultanţă) în specialitate____________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Lucrări publicate (lucrări publicate, editura, anul publicării, patente sau brevete proprii)_
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Membru al unor asociaţii profesionale_______________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Recomandări (numele, prenumele şi adresa persoanelor care pot da recomandări la
cerere. Recomandarea se anexează în original la Curriculum vitae)__________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Alte informaţii (considerate a fi necesare)____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

Data..........................
Semnătura.......................
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Anexa 3c

INFORMAŢII
privind asigurarea calităţii

Unitatea solicitantă va prezenta pe scurt modul de organizare, asigurare şi control

al calităţii, precum şi menţiuni privind personalul de laborator (muncitori, experienţă).

A. Unităţi executante

Responsabil cu asigurarea calităţii RAQ.

Responsabil tehnic cu execuţia atestat RTEA.

Controlor de calitate.

Laborator de încercări şi analize autorizat.

Autorizări ale instalaţiilor de fabricaţie ale materialelor rutiere, care sunt în dotare.

B. Unităţi de proiectare sau consultanţă

Responsabil cu asigurarea calităţii RAQ.

Experţi tehnici.

Verificatori de proiecte atestaţi.

Sisteme de calcul automat achiziţionate de la furnizori autorizaţi.

Diriginţi de şantier autorizaţi.

În cazul în care o activitate nu este asigurată în cadrul unităţii solicitante, se va prezenta

modul de realizare respectiv prin asociere sau colaborare cu altă unitate abilitată.

Datele se confirmă pe răspunderea noastră.
Data completării Solicitant

Numele şi prenumele
............................ Funcţia

(ştampila)
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Anexa nr. 4

INFORMAŢII
privind dotarea cu echipamentele specifice lucrărilor de drumuri,
poduri şi construcţii aferente, şi care sunt în stare de funcţionare(X)

_______________________________________________________________________
Denumirea echipamentului Buc. Anul fabricaţiei Proprietate Închiriatxx)
tipul, modelul, marca
_______________________________________________________________________
_
_
_
etc.
_______________________________________________________________________

Datele se confirmă pe răspunderea noastră.
Data completării Solicitant

Numele şi prenumele
............................ Funcţia

(ştampila)

NOTA : x) - Pentru unităţile de construcţii se va trece şi aparatura de laborator.
- Pentru unităţile de proiectare, consultanţă se va prezenta lista echipamentului

de birotică şi programe de calcul.
xx) – Pentru utilajele închiriate se va prezenta contract de închiriere pe perioada

respectivă.
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