
DOSAR DE ATESTARE 

Documentele care trebuie depuse/transmise pentru dosarul de atestare in conformitate cu 
prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 2.224/2.682/2022 privind modificarea Metodologiei de investigare a 
siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, 
apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 
1423/3687/2020 

A se vedea si sectiunea Formulare 

IMPORTANT 

Având în vedere recomandarile MMAP formulate în adresa 99924/RS/06.12.2022, conducerea 
Comisiei de Atestare, cu consultarea conducerii Consiliului Științific al Asociației Române de Mediu, 
a constatat că domeniile de licență/master sau/și doctorat care concordă cu toate tipurile de 
studii/rapoarte sunt următoarele: 

geologie, inginerie geologica, geofizică, agronomie, îmbunătățiri funciare, științele solului-
pedologie, ecologie, știința mediului, ingineria mediului, chimie, inginerie chimică, biologie, 
inginerie miniera, inginerie de petrol si gaze, inginerie hidrotehnică. 

Denumirile și clasificarea domeniilor/specializărilor menționate sunt în conformitate cu HG 
433/2022. 

Solicitantii trebuie dovedeasca, prin actele depuse in dosarul de atestare, ca detin cel putin unul din 
domeniile mentionate mai sus 

Toate documentele trebuie sa fie in format pdf 

Va rugam sa le pregatiti din timp pentru a putea fi incarcate operativ in platforma electronica. 

 

1. PERSOANE FIZICE 
 Diploma de licenta: specializarea sau domeniul studiilor universitare de licenta trebuie sa fie 

in concordanta cu domeniul in care se solicita atestarea 
 Diploma de master (Diploma de master este obligatorie pentru absolventii de studii 

universitare de scurta durata - 3 ani) - specializarea sau domeniul studiilor universitare de 
master sa fie in concordanta cu domeniul in care se solicita atestarea 

 Curriculum vitae(format Europass) 
 Cazier judiciar in perioada de valabilitate 
 Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR) 
 Cod de etica (Formular - Cod de etica) 
 Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F - 

Declaratie pe proprie raspundere) 
 Lista studiilor elaborate, cu precizarea ca pentru fiecare tip studiu solicitat (Formular F- 

Studii), expertul trebuie sa  declare 3 studii elaborate in calitate de membru in echipa sau in 



domeniul pregatirii profesionale (studii stiintifice, lector cursuri formare, cadru didactic 
universitar/cercetator, etc). Prin exceptie, lista studiilor necesare pentru atestarea  pentru 
studiile de fezabilitate se elaboreaza in conformitate cu prevederile art. 186, alin. (3), lit. b) 
din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 2.224/2.682/2022 privind modificarea Metodologiei de 
investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, aprobată prin Ordinul 
ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și 
administrației nr. 1423/3687/2020 

 

2. PERSOANE FIZICE AUTORIZATE 
 Diploma de licenta: 
 Diploma de master (Diploma de master este obligatorie pentru absolventii de studii 

universitare de scurta durata - 3 ani) 
 Curriculum vitae(format Europass) 
 Cazier judiciar in perioada de valabilitate 
 Certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului 
 Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR) 
 Cod de etica (Formular - Cod de etica) 
 Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F - 

Declaratie pe proprie raspundere) 
 Lista studiilor elaborate, cu precizarea ca pentru fiecare tip studiu solicitat (Formular F- 

Studii), expertul trebuie sa  declare 3 studii elaborate in calitate de membru in echipa sau in 
domeniul pregatirii profesionale (studii stiintifice, lector cursuri formare, cadru didactic 
universitar/cercetator, etc). Prin exceptie, lista studiilor necesare pentru atestarea  pentru 
studiile de fezabilitate se elaboreaza in conformitate cu prevederile art. 186, alin. (3), lit. b) 
din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 2.224/2.682/2022 privind modificarea Metodologiei de 
investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, aprobată prin Ordinul 
ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și 
administrației nr. 1423/3687/2020 

 

3. Persoane juridice 
 Statut sau hotararea de infiintare a societatii 
 Certificatul de inregistrare fiscala emis de organul fiscal competent 
 Cazier judiciar in perioada de valabilitate pentru administratori sau/si reprezentantii legali 
 Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR) 
 Cod de etica (Formular - Cod de etica) 
 Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F Declaratie 

pe proprie raspundere) 
 Declaratie privind personalul angajat si colaboratori (Formular F – Declaratie angajator) 



 

4. Rezidenti UE/SEE persoane fizice/persoane fizice autorizate 
 Diploma de licenta: 
 Curriculum vitae(format Europass) 
 Cazier judiciar in perioada de valabilitate sau echivalent 
 Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR) 
 Cod de etica (Formular - Cod de etica) 
 Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F - 

Declaratie pe proprie raspundere) 
 Dovada calificarii/competentei in elaborarea de studii in domeniul gestionarii siturilor 

contaminate 
 Notificare din partea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor privind competentele 

detinute in tara de origine 

 

5. Rezidenti UE/SEE persoane juridice 

 Statut sau hotararea de infiintare a societatii 
 Certificatul de inregistrare fiscala emis de organul fiscal competent 
 Declaratie privind dotarile (Formular F-Dotari) 
 Acord prelucrare date cu caracter personal (Formular F-GDPR) 
 Cod de etica (Formular - Cod de etica) 
 Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor (Formular F Declaratie 

pe proprie raspundere) 
 Declaratie privind personalul angajat si colaboratori (Formular F – Declaratie angajator) 
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