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REGULAMENT 

privind organizarea şi funcţionarea 
Registrului  experților atestați să desfășoare activități din domeniul gestionării siturilor 

contaminate 
 
I. Prevederi generale 
Prezentul regulament stabilește modul de organizare şi funcţionare a Registrului  experților 
atestați să desfășoare activități din domeniul gestionării siturilor contaminate, denumit în 
continuare Registru (abreviere REASC-ARM), organismele de evaluare/atestare precum şi 
procedura de atestare a experților conformă cu 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. 
 
În sensul prezentului Regulament, expert este denumirea generică atribuită persoanei care are 
capacitatea de a elabora studii și desfășura activități din domeniul gestionării siturilor 
contaminate așa cum este precizat în 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. 
Expert atestat este persoana fizică care are competenţe profesionale recunoscute de Asociaţia 
Română de Mediu pentru desfășurarea de activități din domeniul gestionării siturilor 
contaminate conform aceluiasi ordin. 
 
În sensul prezentului regulament, Lista experților atestați, așa cum este definită prin 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 se denumește ca Registrul experților atestați să desfășoare activități din 
domeniul gestionării siturilor contaminate, denumire care se va folosi în toate documentele 
rezultate în procesul de atestare a experților. 
 
Atestarea experților se face pentru următoarele tipuri de studii/rapoarte: 
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a) Raport de investigare preliminară(IP); 
b) Raport de investigare detaliată și evaluare a riscului(ID-ER);  
c) Studiu de fezabilitate(SF); 
d) Proiect de remediere(PR); 
e) Program de monitorizare postremediere(PM). 
 
Experții atestați de Asociația Română de Mediu, vor fi înscriși în Registrul ARM/Lista Experților 
Atestați (REASC-ARM), cu precizarea tipurilor de studii și perioada de valabilitate a atestatului. 
 
II. Condiții și criterii de atestare 
În vederea admiterii în etapa de evaluare a competențelor: 
 

1. Persoanele fizice/persoanele fizice autorizate care solicită atestarea pentru 
realizarea activităților de investigare preliminară, trebuie să îndeplinească în mod 
cumulativ următoarele condiții: 
 să aibă studii universitare de licență/master sau echivalent (studii de lungă 

durată de 4 sau 5 ani) în concordanță cu domeniul pentru care solicită atestarea;  
 să aibă experienţă dovedită la elaborarea a cel puțin trei studii privind 

investigarea preliminară, iar în lipsa acestora, să aibă experienţă dovedită prin 
elaborarea a cel puțin trei studii în domeniul pregătirii profesionale conexă 
activităților pentru care se solicită atestarea. 

 nu se află în conflict de interese. 
2. Persoanele fizice/persoanele fizice autorizate care solicită atestarea pentru 

realizarea activităților de investigare detaliată și evaluare a riscului, trebuie să 
îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții: 
 să aibă studii universitare de licență/master sau echivalent (studii de lungă 

durată de 4 sau 5 ani) în concordanță cu domeniul pentru care solicită atestarea;  
 să aibă experienţă dovedită la elaborarea a cel puțin trei studii/rapoarte privind 

investigarea detaliată și evaluare a riscului, iar în lipsa acestora, să aibă 
experienţă dovedită prin elaborarea a cel puțin trei studii în domeniul pregătirii 
profesionale conexă activităților pentru care se solicită atestarea.  

 nu se află în conflict de interese. 
3. Persoanele fizice/persoanele fizice autorizate care solicită atestarea pentru 

realizarea studiilor de fezabilitate aferente gestionării siturilor contaminate trebuie 
să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții: 
 să aibă studii universitare de licență și master sau echivalent (studii de lungă 

durată de 4 sau 5 ani); 
 să aibă experienţă dovedită la elaborarea a cel puțin trei studii de fezabilitate; 
 nu se află în conflict de interese. 

4. Persoanele fizice/persoanele fizice autorizate care solicită atestarea pentru 
elaborarea proiectelor de remediere, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ 
următoarele condiții: 
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 să aibă studii universitare de licență/master sau echivalent (studii de lungă 
durată de 4 sau 5 ani) în concordanță cu domeniul pentru care solicită atestarea;  

 să aibă experienţă dovedită la elaborarea a cel puțin trei studii privind proiecte 
de remediere, iar în lipsa acestora, să aibă experienţă dovedită prin elaborarea a 
cel puțin trei studii în domeniul pregătirii profesionale conexă activităților pentru 
care se solicită atestarea. 

 nu se află în conflict de interese. 
5. Persoanele fizice/persoanele fizice autorizate care solicită atestarea pentru 

realizarea programelor de monitorizare postremediere, trebuie să îndeplinească în 
mod cumulativ următoarele condiții: 
 să aibă studii universitare de licență/master sau echivalent (studii de lungă 

durată de 4 sau 5 ani) în concordanță cu domeniul pentru care solicită atestarea;  
 să aibă experienţă dovedită la elaborarea a cel puțin trei studii privind programe 

de monitorizare postremediere, iar în lipsa acestora, să aibă experienţă dovedită 
prin elaborarea a cel puțin trei studii în domeniul pregătirii profesionale conexă 
activităților pentru care se solicită atestarea. 

 nu se află în conflict de interese. 
 
Persoanele fizice sau juridice rezidente în statele Uniunii Europene sau SEE se atestă să 
desfășoare activități din domeniul gestionării siturilor contaminate conform prevederilor 
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. 
 
Persoanele juridice se atestă în 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. 
 
 
III. Organismele de evaluare/atestare a experților 
 

III.1. Comisia de Atestare a Experților în Domeniul Siturilor Contaminate, denumită în 
continuare CASC,  se constituie în 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. 

Comisia de Atestare (CASC) este compusă dintr-un președinte și 4 membri.  
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Președintele și vicepreședintele CASC sunt desemnați de Consiliul director al Asociației Romane 
de Mediu (ARM) pentru o perioada de 3 ani. 
Președintele CASC organizează și conduce lucrările comisiei. În absența președintelui, lucrările 
CASC sunt conduse de vicepreședinte. 
ARM întocmește și aprobă o lista de minim 10 evaluatori ai competențelor profesionale, 
persoane cu experiență recunoscută in domeniu, din rândul cărora se selectează membrii CASC 
pentru sesiunea de evaluare în curs.  
Comisia se organizează pentru fiecare sesiune de atestare în parte, într-o componență stabilită 
de președintele CASC, funcție de expertiza evaluatorilor și specificul solicitărilor existente 
pentru sesiunea respectivă.  
Componența CASC se face publică cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de sesiunea de 
evaluare și atestare. 
Atribuțiile CASC sunt cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare specific aprobat de 
Consiliul director al Asociației Române de Mediu și care este parte integrantă a prezentului 
regulament. 
 
CASC se întrunește pentru verificarea cunoștințelor legislative și tehnice specifice tipului de 
studii pentru care se cere atestarea, respectiv interviurile individuale ale experților, de regulă, o 
dată pe lună sau în funcție de numărul solicitărilor, dar cel puțin o dată la 3 luni. Întrunirea 
CASC și componența acesteia vor fi anunțate public, împreună cu lista celor programați la 
interviu, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte. 
În cadrul procedurii de atestare pot fi invitați și pot participa specialiști pe diferite domenii, 
nominalizaţi prin decizia președintelui CASC. Aceştia asistă membrii comisiei în luarea deciziilor 
dar nu au drept de vot. 
 
III.2. Secretariatul tehnic (ST) al Comisiei de Atestare a Experților în Domeniul Siturilor 
Contaminate 
Secretariatul tehnic (ST) al CASC, este compus din persoane cu pregătire și cunoștințe 
corespunzatoare tipurilor de studii care sunt supuse atestarii. Componenţa ST și coordonatorul 
acestuia sunt stabilite de Consiliul Director al ARM. 
 
Organizarea și funcționarea ST se face în baza unui Regulament propriu aprobat de Consiliul 
director al ARM și care face parte integrantă din prezentul regulament. 
 
III.3. Comisia de Etică și Arbitraj (CEA) 
Comisia de Etică şi Arbitraj este compusă din 5 membri desemnaţi de ARM și se constituie cu 
următoarele atribuții: 

1. Primește, evaluează și decide în legatură cu contestațiile solicitanților privind procedura 
de atestare 

2. Monitorizează procedura de atestare 
3. Elaborează codul de conduită profesională al experților atestați ARM 

CEA este condusă de un președinte, ales prin vot de membrii săi, pentru o perioadă de trei ani.  
Toți membrii CEA, inclusiv președintele, au vot egal. 
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În desfășurarea activității, CEA poate angrena și specialiști externi cu experiență recunoscută în 
domeniu. Aceștia nu au drept de vot. 
Organizarea și funcționarea CEA se face în baza unui Regulament propriu aprobat de Consiliul 
director al ARM 
 
IV. Procedura de atestare 
 
Procedura de atestare și sistemul de punctare sunt elaborate în detaliu și cuprinse într-un 
document distinct aprobat de Consiliul director al ARM. 
Pentru includerea în procedura de evaluare/atestare a competenţelor, candidații completează 
online secțiunile cuprinse în platforma dedicată (Date personale și de contact, Formular de 
solicitare a atestării, Calificări, pregătire și apartenență la asociații profesionale, Experiența 
profesională în domeniile și pentru tipurile de studii pentru care se solicită atestarea) și 
ataşează CV-ul în format Europass, Diploma de licență și master, funcție de nivelul de atestare 
solicitat. 
 
Solicitările experților privind obținerea atestării din partea ARM vor fi analizate de CASC care 
are în componență specialiști recunoscuți și independenți de autoritățile pentru protecția 
mediului și care nu se află în conflict de interese. 
Atestarea experților are 2 componente: 

 evaluarea preliminară - verificarea solicitării 
 atestarea - procesul de evaluare a competențelor și acordarea  atestatului 

 
Atestarea experților se face în trei etape: 

 Prima etapă: candidatul transmite o solicitare online care va conține referințele privind 
activitatea profesională în domeniu, respectiv completează secțiunile cuprinse în 
platforma dedicată (Date personale și de contact, Formular de solicitare a atestării, 
Calificări, pregătire și apartenență la asociații profesionale, Experiența profesională în 
domeniile și pentru tipurile de studii pentru care se solicită atestarea) precum şi CV-ul în 
format EuroPass și Diploma de licență și master. 

 Etapa a doua: constă într-o  verificare scrisă a cunoștințelor legislative și tehnice 
specifice domeniului în care se cere atestarea. Verificarea se va realiza online sub forma 
unui test grilă.  

 Etapa a treia: un interviu cu membrii CASC care se va desfășura, de regulă, online. 
 
După parcurgerea cu succes a procesului de atestare, solicitantul va obține atestatul pentru 
tipurile de studii/rapoarte solicitate și va fi înscris în Registrul experților atestați să 
desfășoare activități din domeniul gestionării siturilor contaminate (REASC-ARM), 
Rezultatele evaluării se comunică de îndată autorității centrale pentru protecția mediului. 

 
Etapa I - Transmiterea și evaluarea solicitării de atestare 
Solicitarea de atestare se realizează online, în platforma dedicată care conține următoarele 
informații și formulare: 
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1. Date personale și de contact,  
2. Formular de solicitare a atestării,  
3. Calificări, pregătire și apartenență la asociații profesionale (Formular F Pregatire),  
4. Experiența profesională în domeniile și pentru tipurile de studii pentru care se solicită 

atestarea, respectiv lista studiilor de mediu elaborate (Formular F Studii); 
5. Studii universitare absolvite cu diplomă de licență/master 
6. Declarație pe proprie răspundere care atestă că toate documentele depuse și toate 

informațiile comunicate sunt reale (Formular F Declarație pe proprie răspundere) 
7. Acordul privind utilizarea datelor cu caracter personal (Formular F GDPR) 
8. Acordul privind respectarea Codului de Etică Profesională (Formular Cod de etică)  
 

ST verifică conținutul solicitării, cere completări și/sau clarificări, validează/invalidează 
informațiile primite și transmite concluziile rezultate din evaluare către CASC. Evaluarea 
preliminară are ca rezultat propunerea de continuare a procedurii sau respingerea solicitării.  
ST, după caz, aprobă sau respinge motivat solicitarea de atestare și continuarea sau 
întreruperea procedurii până la completarea integrală a acesteia. 
 
Etapa II -  Verificarea capacitatii tehnice si stiintifice  
Asociația Română de Mediu consideră că experții trebuie să cunoască în profunzime legislația și 
procedurile de reglementare cărora le sunt supuse studiile de mediu și aspectele tehnice legate 
de  metodologia, formatul, conținutul și abordarea științifică a studiului în cauză. 
CASC revizuiește, după caz, împreună cu ARM procedura de verificare a cunoștințelor, 
elaborează tematica și stabilește bibliografia și le face publice pe site-ul propriu al ARM.  
Verificarea scrisă se va realiza sub forma unui test grilă al cărui conţinut se stabileşte de CASC 
în funcţie de tipurile de studii şi domeniile solicitate și va conține întrebări pentru verificarea 
cunoștințelor legislative și tehnice specifice tipului de studiu și domeniului în care se cere 
atestarea. Baremul va fi adus la cunoştinţa solicitanţilor odată cu începerea testului. Rezultatul 
examenului scris este determinant în continuarea procedurii de atestare.  
Testul grilă se va susține online din locația în care se găsește solicitantul și constă în 10 întrebări 
selectate aleator de calculator din baza de date constituită în prealabil. Răspunsul corect și 
complet la fiecare întrebare va fi punctat cu 1 punct. 
Pentru promovarea în faza următoare a evaluării, punctajul obținut trebuie să fie de minim 7 
puncte. 
Interviul este organizat de CASC. Membrii CASC vor aprecia individual prestatia solicitantului si, 
prin vot, declara admiterea sau respingerea acestuia.   
 
Etapa III - Decizia privind atestarea 
În scopul atribuirii atestatului, CASC va lua în considerare îndeplinirea cerinţelor minime privind 
pregătirea profesională, calificările, apartenenţa la o asociaţie profesională de mediu şi 
punctajele obținute la testul grilă şi interviu.  
 
Contestații  
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În orice etapă a procedurii de atestare candidații pot să sesizeze Comisia de Etică și Arbitraj în 
legătură cu neregulile pe care aceștia le constată sau presupun că sunt produse în acest proces. 
CEA va lua în considerare argumentele și dovezile celor implicați și în termen de 15 de zile 
lucrătoare va comunica concluziile sale motivate. Dacă va fi necesară audierea părţilor, 
termenul pentru luarea unei decizii se va prelungi în consecinţă 
Concluziile CEA au statut de recomandare si se comunică candidatului și CASC pentru luarea 
unei decizii. 
Organizarea și funcționarea CEA se stabilesc prin Regulament propriu aprobat de Consiliul 
director al ARM 
 
VII. Atestarea și obținerea unui nou certificat de atestare 
 
VII.1. Atestarea 
Certificatul de atestare a competențelor se eliberează într-un format și conținut clar cu 
precizarea expresă tipurilor de studii și valabilitatea acestuia, în conformitate cu 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  
 
VII.2. Reinnoirea certificatului de atestare 
 
Cererea de obținere a unui nou certificat se transmite online pe platforma electronică dedicată 
cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înaintea datei de expirare. Aceasta va fi însoțită de dovada 
parcurgerii, in fiecare an, pe durata valabilității certificatului, a unei forme de pregătire 
profesională (cursuri, seminarii, conferinte, etc) recunoscuta de Asociatia Romana de Mediu si 
relevantă 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.  
 
VIII. Suspendarea și anularea Certificatului de atestare 
 
Suspendarea sau anularea Certificatului de atestare intervine în situațiile precizate în 
OMMAP 1423/2020 
 
Informațiile care pot determina anularea/suspendarea certificatului de atestare sunt transmise 
Comisiei de Etică și Arbitraj care notifică persoanele în cauză și le invită la o audiere de 
clarificare, înaintea oricărei decizii. 
CEA poate fi sesizată de beneficiarii studiilor, autoritățile de mediu competente, alte persoane 
interesate/implicate sau se poate sesiza din oficiu. 
Raportul privind rezultatele investigației și concluziile acesteia, împreună cu recomandarea de 
menținere/suspendare/anulare a atestării se transmite la CASC, care formalizează decizia finală 
și informează, despre aceasta expertul, dar și persoana care a depus sesizarea. 
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Decizia CASC poate fi contestată în instanță. 
ST operează în lista publică a experților atestați ARM eventualele modificări. 
Deciziile CASC se publică pe site.  
 
IX. Tarife 
Analiza solicitării de atestare, verificarea documentelor, evaluarea competențelor (scris și 
interviu), atestarea pe tipuri de studii/rapoarte, eliberarea certificatului, înnoirea atestării sunt 
supuse tarifării. 
Tarifele se publică pe pagina de Internet a Registrului ARM. 
Inițierea procesului de atestare presupune achitarea prealabilă a tarifului stabilit pentru analiza 
solicitării și a documentelor atașate. 
 
 
 
X. Prevederi finale 
 
ARM elaborează Regulamentele de organizare și funcționare ale Comisiei de Atestare, Comisiei 
de Etică și Arbitraj, Secretariatului Tehnic, Procedura de atestare și sistemul de notare și Codul 
de etică care fac parte integrantă din prezentul regulament.  
Prezentul Regulament se coroborează 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. 
Regulamentul va fi supus analizei și aprobării autorității centrale pentru protecția mediului. 
Prezentul Regulament poate fi revizuit prin decizia Consiliului director al ARM. 
Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul director al Asociației Române de Mediu, în 
data de 12.03.2021 și intra în vigoare după 5 zile de la publicarea pe site. 
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