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Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, CSEKE ATTILA mulțumește
tuturor colaboratorilor MDLPA implicați în organizarea Sesiunii de atestare tehnicoprofesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici din anul 2021
scrisoare de mulțumire

Stimați colaboratori,
Sesiunea de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici
din anul 2021 se apropie de finalizare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, împreună cu membrii comisiilor centrale de examinare și ai comisiei de
soluționare a contestațiilor urmând să încheie demersurile administrative privind
contestațiile.
Sesiunea a fost prima organizată conform celor mai recente prevederi legale aprobate prin
Ordinul MDLPA nr.817/2021 privind aprobarea Procedurii de atestare tehnico-profesională a
verificatorilor de proiecte și a experților tehnici și, în condițiile în care numărul specialiștilor
atestați a crescut considerabil în urma acesteia, rezultatele sunt încurajatoare.
De aceea, pe această cale, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, CSEKE
ATTILA mulțumește public tuturor colaboratorilor MDLPA implicați în susținerea demersurilor
de reformare a sistemului de atestare tehnico-profesională: de la nominalizarea membrilor
în comisiile de examinare până la susținerea examenelor de tip teste-grilă și identificarea
soluțiilor pentru abordarea acestui sistem, în condițiile în care aproximativ 30 de ani
atestarea tehnico-profesională s-a desfășurat în baza unor interviuri.
Imediat după aprobarea noii Proceduri, MDLPA a solicitat sprijinul tuturor instituțiilor de
învățământ superior de stat în cadrul cărora funcționează specializări din domeniile
construcțiilor sau arhitecturii și unei arii largi de asociații profesionale cu activitate în cele
două domenii pentru implementarea acestui nou sistem de atestare tehnico-profesională și
majoritatea acestora au răspuns solicitării Ministerului.
Pentru prima dată, după mai bine de 5 ani, MDLPA a reușit, cu sprijinul universităților și
asociațiilor profesionale să organizeze examene de atestare pentru toate domeniile de
atestare tehnico-profesională, fiind singura sesiune de la instituirea sistemului de atestare,
în anul 1991, în care au fost organizate examene pentru toate cerințele fundamentale,
domeniile de construcții și pentru ambele profesii, simultan, în șase centre universitare.
Totodată, numărul record de 1000 de candidați participanți și numărul foarte mare de fișe
de examinare predate, 1711 nu ar fi fost posibile fără sprijinul partenerilor. Prin alocarea
spațiilor, materialelor și echipamentelor necesare desfășurării examenelor și desemnarea
comisiilor regionale de examinare, Universitatea Tehnică de Construcții din București,
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Universitatea „Transilvania” din Brașov, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și
Universitatea „Politehnica” Timișoara au venit în sprijinul MDLPA, dar mai ales în sprijinul
candidaților care nu au mai fost nevoiți să consume resurse suplimentare pentru a fi prezenți
în Municipiul București, la sediul MDLPA.
În comisiile centrale de examinare au fost cooptați membri din toate mediile profesionale.
Cei mai mulți parteneri au venit în sprijinul Ministerului prin semnarea unor protocoale de
colaborare pentru constituirea unor baze de date de subiecte, Asociația Inginerilor
Constructori Proiectanți de Structuri și Societatea Română de Geotehnică și Fundații reușit
într-un termen scurt să emită și să transmită primele propuneri de subiecte care au fost
utilizate în cadrul acestei sesiuni.
Și nu, în ultimul rând, MDLPA mulțumește tuturor candidaților, care au solicitat atestarea în
condițiile Procedurii aprobate în anul 2021, au inițiat și definitivat toate demersurile
administrative într-un timp relativ scurt și care, prin interesul foarte mare pentru susținerea
examenelor au demonstrat că noile prevederi legale vin în sprijinul tuturor specialiștilor
interesați de asigurarea sistemului calității în construcții prin câștigarea și exercitarea
dreptului de practică în cele două profesii reglementate.
Dup finalizarea tuturor demersurilor administrative, MDLPA își propune analize de conținut și
statistice astfel încât toate detaliile care necesită îmbunătățiri să fie acoperite și, în acest
sens, vor fi analizate poate punctele de vedere ale actorilor implicați.
Cu deosebită considerație,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
CSEKE ATTILA

Pagina 2 din 2

