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Capitolul 1. 

Preambul. 

 

Art.1.  

(1) Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare este întocmit pentru 

completarea Legii 98/2016, Art. 235, alin. 3 lit. b.; 

(2) Regulamentul de Organizare și Funcționare, denumit pe scurt R.O.F. sau 

Regulamentul, are scopul de a stabili aplicarea și reglementa activitatea Comisiei de 

Atestare Tehnico-profesionale, denumită în continuare Comisia. 

Art.2. Prezentul Regulament este aprobat de Guvernul României; 

(1) Nerespectarea prevederilor cuprinse în prezentul Regulament poate duce la 

aplicarea de sancțiuni și chiar excluderea membrilor din Comisie. 

Art.3. Modificarea sau completarea prevederilor prezentului Regulament este de 

competența emitentului. 

 

Capitolul 2. 

Prezentare Generală  

 

Art.4.  Comisia de atestare tehnică, denumită pe scurt Comisia, este alcătuită din 

membrii unor organizatii neguvernamentale conform OG 26/2000 cu privire la asociații 

și fundații  și se supune prezentului Regulament și aplicabilității legislației în vigoare.  

Art.5. Comisia s-a constituit în scopul atestării capacităților tehnico-profesionale 

ale operatorilor economici  din domeniul proiectării, consultanței, execuției lucrărilor 

din infrastructra rutieră (căi de comunicații terestre). 

Art.6. Căile de comunicație terestre sunt formate din drumuri și poduri special 

amenajate pentru circulația vehiculelor și a pietonilor. Acestea fac parte din sistemul 

național de transport.  

(a) Fac parte integrantă din drum: ampriza și zonele de siguranță, suprastructura 

și infrastructura drumului, podurile, podețele, șanțurile, rigolele, viaductele, pasajele 

denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile și alte lucrări de artă, construcțiile 

de apărare, protecție și consolidare, trotuarele, pistele pntru cicliști, locurile de parcare, 

oprire și staționare, stațiile de taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice 

amenajate pentru întreținerea autostrăzilor, indicatoarele de semnalizare rutieră și alte 

dotări pentru siguranța circulației, sistemele inteligente de transport și instalațiile 

aferente, spațiile de serviciu sau control, spațiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate 

din intersecții, spațiile cuprinse între autostradă și/sau drum și bretele de acces, 

sistemele pentru protecția mediului, terenurile și plantațiile din zona drumurilor și 

perdelele de protecție, mai puțin zonele de protecție;  
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Art.7. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia realizează următoarele acţiuni şi 

activităţi: 

(a) ședințe tehnice de studiere a documentatiei depuse de operatorii economici; 

(b) vizite de constatare a veridicității documentației prezentate de operatorii 

economici; 

(c) ședințe de atestare tehnico-profesională; 

(d) emiterea certificatului de atestare tehnico-profesională; 

(e) înființează și administrează Registrul Unic Național al Certificărilor în 

Domeniul Infrastructurii Rutiere; 

Art.8. Registrul Unic Național al Certificărilor în Domeniul Infrastructurii 

Rutiere, denumit în continuare Registrul Unic Național, reprezintă documentul oficial 

în care sunt înregistrate, în ordine cronologică toți operatorii economici cerificati, tipul 

de certificare și durata de valabilitate.  

Art.9.  

(1) Punctul de vedere care angajează Comisia este exprimat în documente special 

adoptate şi aprobate, conform competenţelor şi prevederilor prezentului Regulament; 

(2) Autentificarea actelor emise de Comisie se face prin semnătura Preşedintelui 

sau a persoanelor mandatate de acesta şi aplicarea ştampilei; 

(3) Opiniile exprimate de membrii Comisiei, fără mandat din partea acesteia, 

reprezintă opinii personale şi nu angajează Comisia de Atestare. 

 

Capitolul 3. 

Scopuri și Obiective. 

 

Art.10. Scopurile Comisiei: 

(a) certificarea tehnico-profesioanlă a operatorilor economici din domeniul cailor 

de comunicații rutiere; 

(b) actualizarea permanentă a Registrului Unic Național și punerea lui la 

dispoziția beneficiarilor; 

(c) analizarea şi dezbaterea problemelor care vizează domeniul transportului 

rutier, pentru a menține un nivel înal al certificării în concordanță cu normele, 

normativele și standardele în vigoare; 

(d) informarea şi perfecţionarea profesională continuă a membrilor săi. 

Art.11. Pentru atingerea scopurilor propuse, Comisia îşi va desfăşura întreaga 

activitate şi va utiliza toate resursele disponibile pentru realizarea următoarelor 

obiective: 

(a) să colaboreze cu organele guvernamentale, alte organisme şi organizaţii sau 

unităţi economice, sociale, profesionale; 

(b) să se asocieze sau afilieze, după caz, la organisme similare naţionale şi 

internaţionale; 

(c) să participe la manifestări tehnico-profesionale similare din ţară şi străinătate; 

(d) crearea unui cadru instituţional pentru comunicare internă şi dialog între toate 

categoriile de membri ai Comisiei; 

 

Capitolul 4. 

Membri 
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Art.12.  

(1) Comisia este alcatuită din specialiști din domeniul infrastructurii rutiere.  

(2) Comisia este alcătuită din 19 de membri și un secretar.  

(3) Componența comisiei va fi propusă de organizatii neguvernamentale conform 

OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații și validată de Ministerul 

Transporturilor.  

(4) Membrii comisie sunt nominalizați și validați pe baza unei scrisori de intenție, 

susținută de un dosar de prezentare care conține: curriculum vitae al 

candidatului, referat privind activitatea tehnico-profesională, declarație pe 

propria răspundere privind incompatibilitatea și conflictul de interese.  

Art.13. Drepturile membrilor: 

(a) să participe direct la activitățile Comisiei; 

(b) să fie informați, să se exprime și să-și susțină liber opiniile cu privire la 

activitățile Comisiei; 

(c) să aibă acces la mijloacele din dotarea Comisiei dar numai pentru și în 

legătură cu activitățile organizate de aceasta;  

(d) să ia parte, la manifestările organizate de Comisie și să participe la dezbateri; 

(e) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Comisiei, dacă 

îndeplinesc condițiile de eligibilitate; 

(f) să participe ca reprezentanți ai Comisiei la congrese, conferințe în țară sau 

străinătate; 

(g) să menționeze în documente calitatea de membru al Comisiei; 

(h) să fie remunerat funcție de activitatea desfășurată, conform legislației în 

vigoare și hotărârilor plenului Comisiei.  

Art.14. Obligațiile membrilor: 

(a) să recunoască și să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Comisiei; 

(b) să respecte și să contribuie la punerea în aplicare a hotărârilor Comisiei; 

(c) să respecte normele de etică profesională și ținută morală, norme înscrise în 

Codul de Conduită și Etică Profesională al profesiei de inginer de drumuri și poduri 

rutiere; 

(d) să participe la realizarea obiectivelor Comisiei; 

(e) să spijine și să participe la desfășurarea activităților Comisiei; 

(f) să nu desfășoare activități care să prejudicieze imaginea Comisiei; 

(g) să nu desfășoare activități politice în cadrul Comisiei; 

(h) să aducă la cunoștința secretariatului Comisiei din care fac parte orice 

modificare cu privire la datele de contact;  

(i) să motiveze cu minim 24 de ore înainte, absența de la sedințele Comisiei. 

Art.15. Pierderea calității de membru al Comisiei se poate face prin: 

(a) excludere; 

(b) retragere; 

(c) deces; 

(d) desființarea Comisiei. 

Art.16. Excluderea din Comisie poate interveni în următoarele cazuri: 
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(a) încălcarea gravă a prevederilor Regulamentului de Funcționare și Organizare 

sau a Codului de Conduită și Etică Profesională; 

(b) condamnarea pentru o faptă penală printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

(c) pierderea drepturilor civile; 

(e) angajarea respectivei persoane în activităţi ce contravin legilor ţării şi ordinii 

de drept; 

(f) desfășurarea, în cadrul Comisiei, de activități cu caracter politic sau de natură 

să aducă prejudicii prestigiului acesteia; 

(g) nu contribuie sau nu participă la activitățile desfășurate în vederea realizării 

scopurilor și obiectivelor Comisiei. 

Art.17. Membrii se pot retrage din Comisie pe baza unei cereri scrise adresate 

conducerii acesteia. 

Art.18. Neîndeplinirea uneia dintre obligațiile asumate ca membru se consideră 

abatere sau încălcare a documentelor de organizare și funcționare internă ale Comisiei 

și poate avea ca rezultat sancționarea cu pierderea sau suspendarea drepturilor de 

membru; 

Art. 19.  Sancțiunile pot fi stabilite și aplicate pentru: 

(a) refuzul de a pune la dispoziție documente sau informații necesare în 

activitatea specifică a Comisiei; 

(b) declarații personale neconforme cu realitatea în ceea ce privește informațiile 

solicitate. 

  

 

Capitolul 5. 

Organizarea Comisiei. 

 

Art.20. Comisia de Atestare Tehnico-profesională  își desfășoară activitățile prin 

decizii  interne. 

Art.21.  

 Comisia are ca obiect de activitate certificarea capacității/capabilității tehnico-

profesională a operatorilor economici de a desfășura activități de proiectare, studii 

tehnice rutiere, siguranța circulației rutiere, proiecte pentru autorizația specială de 

transport (AST), consultanță, execuție de lucrări pentru autostrăzi, drumuri naționale, 

județene, comunale, străzi și drumuri private deschise circulației publice. 

Art. 22. Comisia este alcătuită din 19 membri și un secretar.  

Art. 23. Deciziile și hotărîrile Comisiei sunt luate în plenul Comisiei, care 

reprezintă jumătate plus unu din totalul de membri. Conducerea comisiei este asigurată 

prin un președinte al Comisiei și doi vicepreședinți. 

Art.24. Hotărârile adoptate de plen sunt obligatorii pentru toți membrii Comisie; 

 

Capitolul 6. 

Preşedintele și vicepreședinții Comisiei 

 

Art.25. Președintele și vicepreședinții sunt aleși de către plenul Comisiei. 

Art.26. Președintele și este reprezentatul legal al acesteia în relațiile cu alte 

organizații publice și private, din țară și străinătate; 
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Art.27. Președintele are următoarele competențe:  

(a) semnează acte juridice în numele Comisiei; 

(b) asigură logistica și răspunde de buna desfășurarea a activităților specifice 

Comisiei; 

Art.28. Președintele poate delega o parte din competențele sale vicepreședinților 

cu precizarea exactă a acestora. 

Art. 29. Dacă funcția de Președinte devine vacantă, atribuțiile și competențele 

funcției sunt preluate de către un vicepreședinte, în totalitatea lor, până la întrunirea 

plenului Comisiei; 

Art. 30. Pentru neîndeplinirea atribuțiilor sau a misiunilor asumate de către 

Președinte sau vicepreședinți, aceștia pot fi sancționați cu demiterea la cererea a 2/3 din 

numărul total al membrilor Comisiei; 

Art. 31. Dacă unul sau ambele posturi de Vicepreședinte devine vacant, 

Președintele  poate nominaliza un alt membru al Comisiei pentru această funcție cu 

aprobarea plenului Comisiei; 

 

 

Capitolul 7. 

Secretariatul  

 

Art. 32. Secretariatul Comisie are rol administrativ și executiv, fără drept de vot; 

Art. 33. Este condus de un Secretar propus și aprobat de plenul Comisiei; 

Art. 34. În lipsa unui Secretar, coordonarea Secretariatului se realizează de către 

un membru al Comisiei până la atribuirea funcției către o altă persoană. 

Art. 35.  Activitățile și serviciile realizate de Secretariat sunt: 

(a) corespondență scrisă și telefonică; 

(b) informare și relații cu publicul, cu participanții la activitățile Comisiei și cu 

alte instituții; 

(c) gestionare și arhivare a documentelor, a certificatelor de atestarea tehnico-

profesională emise și a Registrului Unic Național; 

(d) organizare ședințe Comisie și a servicii de protocol; 

(e) convocări și punerea la dispoziție a materialelor necesare bunei desfășurări a 

ședințelor; 

(f) redactarea și întocmirea proceselor verbale; 

(g) redactarea și expedierea Certificatului de Atestarea Tehnico-profesională.   

(h) gestionarea bazei de date și evidența membrilor Comisiei. 

Art.36. Secretarul are următoarele competențe și responsabilități: 

(a) trebuie să fie un bun cunoscător al Regulamentului de Organizare și 

Funcționare, al celorlalte documente ale Comisiei și al aplicabilității legislației în 

domeniu; 

(b) participă la ședințele Comisiei și prezintă periodic rapoarte ale activității 

proprii și alte materiale conform atribuțiilor sale; 

(c) este responsabil cu transmiterea, în cel mai scurt timp, a documentelor emise 

de Comisie; 

(d) gestionează, împreună cu Președintele, sau înlocuitorul legal al acestuia, 

relațiile profesionale cu alte organizații, instituții sau parteneri; 
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(e) îndeplinește orice alte atribuții date în sarcina lui prin hotărârile plenului 

Comisiei; 

Art.37.  

(1) În exercitarea atribuțiilor curente, persoana desemnată a conduce Secretariatul 

emite despoziții numai în legătură cu activitatea curentă a acestei structuri; 

(2) Deciziile privind gestionarea patrimoniului Comisiei vor fi avizate de către 

Președinte sau plenul Comisiei, în funcție de valoarea operațiunilor ce sunt necesare a fi 

efectuate cu privire la acesta. 

Art.38. Activitatea Secretarului va fi remunerată în funcție de aportul acestuia, 

aprobată de plenul Comisiei și pusă în practică de Președinte (vicepreședinte delegate),  

conform  legislației în vigoare.  

 

 

Capitolul 8. 

Procedura atestării 

 

Art. 39. Pot fi atestați toți operatorii economici ce dovedesc prin inscrisuri că își 

desfășoară ansamblul activităților în domeniul infrastructurii rutiere în vederea 

modernizării, reabilitării, consolidării și executării altor categorii de lucrări necesare 

proiectelor de infrastructură rutieră, pentru satisfacerea nevoilor de transport rutier ale 

cetățenilor și ale mărfurilor în condiții de siguranță rutieră.  

Art. 40. (1) Operatorii economici se pot atesta tehnico-profesional pentru 

următoarele categorii de activități: proiectare, studii tehnice rutiere, siguranța circulației 

rutiere, proiecte pentru autorizația specială de transport (AST), consultanță, execuție de 

lucrări pentru autostrăzi, drumuri naționale, județene, comunale, străzi, drumuri private 

deschise circulației publice și lucrări conexe. 

(2) Operatorii economici specifică în mod expres în cererea de atestare tehnico-

profesională categoria de lucrări pentru care solicită certificarea, ținând cont de 

aplicabilitatea legislației în vigoare.  

Art. 41. (1) Cererile de atestare tehnico-profesională vor fi înregistrate de către 

Secretariatul Comisie în ordine cronologică și vor fi însoțite de un dosar al societății 

deponente completat cu toate înscrisurile necesare, însușite, autentificate de solicitant. 

Dosarul operatorului economic va fi predat atât în format tipărit cât și pe suport 

electronic.  

(2) Dosarul depus va conține informații conform Anexelor 1-4 din prezentul 

Regulament.  

Art. 42. Solicitantul are obligația ca odata cu depunerea dosarului să faca dovada 

achitării contravalorii serviciului de atestare tehnico-profesională. Aceasta va fi stabilită 

de Comisia constituită, în concordanță cu legislația in vigoare. Grila de tarifare se va 

atașa prezentului Regulament.   

Art. 43. (1) Comisia își poate desfășura activitatea în baza deciziei Președintelui 

cu număr de minim șapte membri. În situația în care în intrevalul de o luna 

calendaristică sunt depuse mai mult de cinci cereri de atestare, Președintele deleagă 

competențe vicepreședinților de a stabili subcomisii cu un număr minim de cinci 

membri.  
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(2) În situația în care un membru al Comisiei se află în relație comercială cu unul 

sau mai mulți operatori economici care au depus cerere de atestare spre analiză, acesta 

nu va putea participa la sedința Comisiei.  

Art. 44. (1)Evaluarea cererrilor de atestare însoțite de documentele solicitantului 

se va face în trei etape:  

(a) ședința tehnică de studiere a documentatiei depuse de operatorii economici; 

(b) vizita de constatare a veridicității documentației prezentate de operatorii 

economici; 

(c) ședințe de atestare tehnico-profesională pentru concluzii și emiterea 

Certificatului de Atestare tehnico-profesională 

(2) Costurile vizitei de constatare vor fi incluse in contravaloarea serviciului de 

atestare.  

(3) Comisia de Atestare Tehnico-profesională își rezervă dreptul de a 

discuta/lămuri modul de funcționare al agentului economic, experiența în domeniu, 

tehnologiile aplicate, personalul de specialitate, dotările tehnologice de care dispune și 

orice altă temă ce aduce lămuriri pentru emiterea certificatului de atestare tehnico-

profesională.  

(4) Orice document/ înscris/ informație nereală/ eronată, atrage după sine 

neemiterea/ retragerea Certificatului de Atestare Tehnico-profesional al solicitantului și 

menționarea scrisă în Registrul Unic Național.  

(5) Certificatul de Atestare Tehnico-profesională va fi redactat de către 

Secretariatul Comisiei, validat prin semnătura olografă a Președintelui sau a 

vicepreședintelui delegat și ștampila Comisiei.  

Art. 45. (1) Certificatul de Atestare Tehnico-profesională are valabilitate doi ani 

de la data emiterii.  

(2) La expirarea termenului de valabilitatea a Certificatului,  operatorul economic 

poate solicita prelungirea valabilității acestuia din doi în doi ani. 

 (3) În vederea prelungirii valabilității Certificatului, operatorul economic va 

depune cererea si un dosar completat cu toate modificările și completările survenite în 

perioada derulată de la ultima atestare care dovedesc ca și-a menținut domeniul de 

activitate, exigențele de calitate și siguranță și solicită acest lucru înainte de expirarea 

valabilității Certificatului. 

(4) După expirarea valabilității Certificatului de Atestare Tehnico-profesională, 

orice cerere depusă va parcurge toate etapele specifice atestării.  

Art. 46. Certificatul de Atestare Tehnico-profesională original se înmânează 

reprezentantului autorizat al operatorului economic, sub semnătura. 

Art. 47. Lunar, Comisia, prin Secretariat, are obligația de a atualiza și de a pune 

la dispoziție Registrul Unic Național al operatorilor economic certificați, dar nu mai 

târziu de data de 3 a următoarei luni. 

 

 


