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PROCEDURA 
privind atestarea experţilor care desfăşoară activităţi din domeniul 

gestionării siturilor potenţial contaminate şi contaminate 
 
Prezenta procedură este parte integrantă a Regulamentului de organizare și functionare a 
Registrului  experților Asociației Române de Mediu, experţi atestați să desfășoare activități din 
domeniul gestionării siturilor potenţial contaminate şi contaminate. 
Procedura de atestare, gestionată de Asociația Română de Mediu protejează imparţialitatea şi 
asigură confidenţialitatea activităţilor de atestare. 
Procedura de atestare constă în: 

1. Depunerea solicitării şi evaluarea preliminară 
2. Verificarea capacităţii tehnice şi ştiinţifice 
3. Reînnoirea valabilităţii atestatului 
4. Eliberarea certificatelor de atestare 
5. Dispoziţie finală 

 
1. Depunerea solicitării şi evaluarea preliminară 
1.1. Asociaţia Română de Mediu (ARM) gestionează procedura de înregistrare a solicitărilor de 
atestare , în sistem online, în cadrul site-ului www.rex-situri.ro, care conţine, în format 
editabil, dispoziţiile O.M.M.A.P. nr. 1423/2020. 
Documentele de solicitare a atestarii pot fi depuse si fizic la sediul asociatiei din bdul. Vasile 
Milea, 1G, sector 6, Bucuresti, intre orele 10 -14 in zilele lucratoare ale saptamanii. 
În această etapă, candidatul va face dovada plăţii taxei aferente validării preliminare a 
documentelor. 
1.2. După încărcarea tuturor informaţiilor şi documentelor, solicitantul va primi un mail de 
confirmare şi un cod de identificare valabil pe durata procesului de atestare şi în perioada 
deţinerii certificatului de atestare a competenţelor. Secretariatul tehnic (ST) verifică conţinutul 
solicitării şi, dacă este cazul, poate să ceară completări şi/sau clarificări. 
1.3.  Evaluarea solicitării începe doar după ce informaţiile sunt complete şi se constată 
îndeplinirea cerinţelor minime conform O.M.M.A.P. nr. 1423/2020. Secretariatul tehnic 
completează fişa de evaluare care cuprinde toate datele şi informaţiile cerute în această etapă. 
Evaluarea preliminară a solicitării se finalizează, cu propunerea motivată a Secretariatului 
Tehnic de acceptare/respingere a solicitării de atestare pentru nivelul de competenţă cerut. 
1.4. Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor şi informaţiilor furnizate revine 
solicitantului. ST poate să verifice autenticitatea acestora şi poate respinge motivat solicitarea, 
dacă nu sunt îndeplinite condiţiile minime de atestare. 
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1.5. Dacă solicitantul consideră că decizia de respingere este nejustificată se poate adresa în 
scris, în termen de 15 zile calendaristice, Comisiei de Etică şi Arbitraj, prezentând argumentele 
în favoarea sa. 
1.6. Comisia de Etică şi Arbitraj ia în dezbatere contestaţia şi pronunţă decizia finală în termen 
de 20 de zile calendaristice. Pentru luarea unei decizii finale, comisia poate să audieze părţile, 
solicitantul şi Secretariatul tehnic. Decizia Comisiei de Etică şi Arbitraj este definitivă. 
 
2. Verificarea capacităţii tehnice şi ştiinţifice 
2.1. Comisia de Atestare Situri Contaminate (CASC) elaborează şi publică pe site-ul www.rex-
situri.ro tematica și bibliografia  pentru fiecare tip de studiu. Întrebările vor viza verificarea 
capacităţii tehnice şi ştiinţifice ale celor care solicită atestarea în vederea desfăşurării 
activităţilor din domeniul gestionării siturilor potenţial contaminate şi contaminate. 
2.2. Verificarea capacităţii tehnice şi ştiinţifice se face în două etape: 
 Etapa 1: completarea în sistem online,  într-un interval de timp de 45 de minute, a unui 
test grilă de 10 întrebări din tematica cu bibliografia stabilită  şi publicată pe site-ul www.rex-
situri.ro,  
 Etapa a 2-a: interviu în sistem online, cu membrii Comisiei de Atestare(CASC) din 
tematică pentru un anumit tip de studiu solicitat. Programarea la interviu  se anunţă 
candidatului cu cel puţin 5 zile înainte de data desfaşurării acestuia. 
2.3 Sistemul de punctaj al verificării capacitaţilor tehnice şi ştiinţifice  prevede: 

 pentru testul grilă  din etapa 1: răspunsul corect şi complet la o întrebare se notează cu 
1 punct iar punctajul minim al testului grilă este 7. 

 Pentru interviul din etapa a 2-a: cei 5 membri ai comisiei apreciaza individual prestatia 
expertului si prin vot se declara admis/respins.  

2.4. Participarea la verificarea capacităţii tehnice şi ştiinţifice se face pe baza  dovezii achitării 
tarifului aferent acestei etape a procedurii de atestare. 
2.5. Contestaţiile în legatură cu punctajele acordate în cele două etape de evaluare de CASC se 
adresează în scris Comisiei de Etică şi Arbitraj(CEA). Concluziile  CASC stabilite pe baza analizei 
obiectului contestaţiei şi audierilor se comunică părţilor. 
 
 
3. Reînnoirea valabilităţii atestatului  
3.1.  Expertul care dorește reînnoirea valabilităţii atestatului, depune înainte cu cel puțin 30 de 
zile de la data încetării valabilității certificatului, toate documentele prevăzute în cazul unei noi 
atestări, conform Secţiunii 1 din prezenta Procedură. 
3.2. Cererea de obținere a unui nou certificat se transmite online pe platforma electronică 
dedicată. Aceasta va fi însoțită de dovada parcurgerii anuale, pe durata valabilității 
certificatului, a unei forme de pregătire profesională relevantă, recunoscută de Asociatia 
Romana de Mediu, pentru tipul de studii pentru care se solicită obținerea unui nou certificat de 
atestare. 
Eliberarea unui nou certificat presupune parcurgerea procedurii de atestare în integralitate.  
 



 
 

 

3.3. Toate informaţiile şi datele cerute în acest caz se vor referi la activitatea prestată în perioda 
de valabilitate a atestatului  
3.4. Procedura de evaluare şi atestare a competenţelor se face conform procedurii complete de 
atestare corepunzătoarte gradului solicitat. 
 
4. Eliberarea certificatelor de atestare  
 
4.1. Certificatul de atestare este un document care se eliberează la decizia Comisiei de Atestare 
şi reprezintă recunoaşterea de către Asociaţia Română de Mediu a competenţelor deţinătorului 
în elaborarea de studiilor  pentru gestionarea siturilor potenţial contaminate şi contaminate  
4.2. Certificatul se eliberează în termen de maxim 10 zile de la finalizarea cu succes a evaluării. 
4.3. Lista experţilor se face publică pe site-ul dedicat Registrului cu precizarea gradului de 
atestare şi durata de valabilitate. 
 
5. Dispoziţie finală 
Prezenta procedură a fost aprobata de Consiliul Director al ARM in data de 12/03/2021.. 
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