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Nr. 063 din 02.08.2017 

 
 
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier, asociaţie profesională reprezentativă a 

specialiştilor în construcţii, diriginţi de şantier, responsabili din punct de vedere legal cu 
asigurarea urmăririi unei execuţii de calitate a lucrărilor de construcţii, cu peste 1500 de 
membri, vă înaintează următoarea propunere: 

Pe această cale vă aducem spre cunoștință situația rezultată din modificările 
legislative din ultima perioadă și în urma cărora o parte din specialiștii atestați de A.N.R.E. 
pentru urmărirea execuției lucrărilor de construcții pe instalații și rețele de gaz, electrice și 
petroliere ca și responsabili tehnici cu execuția/ diriginți de șantier, și-au 
pierdut/restricționat dreptul de practică. 

Pe de altă parte piața a rămas descoperită iar I.S.C. nu poate aplica sistemul calității 
în termeni reali cu numărul de diriginți de șantier/ responsabili tehnici cu execuția atestați la 
acest moment. Există județe și domenii pe care nu există persoane atestate, sau sunt puține,  
sau acestea au o vârstă onorabilă care face improbabilă o reală verificare. În acest sens sunt 
necesare soluții operative care să răspundă nevoilor pieții dar și cerințelor de calitate. În caz 
contrar prevederile Legii 10/1995 privind Calitatea în construcții, completată și modificată 
ulterior, nu se vor aplica pe instalațiile și rețelele de gaze naturale și/ sau electrice. 

 
Astfel că, Asociația Colegiul Tehnic al Diriginților de Șantier propune spre 

aprobare prin Ordin de Ministru , în regim de urgență, a  unei prevederi cu următorul 
conținut propus: 

 
“Art.1. La cerere, se va preschimba autorizația de Responsabil Tehnic cu Execuția 

eliberată de A.N.R.E., aflată în valabilitate, cu legitimație emisă de I.S.C.- Inspectoratul de 
Stat în Construcții, pe domeniile omoloage ca și 

a. Responsabil tehnic cu execuția și / sau 
b. Diriginte de șantier; 

 
Art.2. Solicitările se vor depune la I.S.C.- Aparatul Central și vor cuprinde: 
a. Cerere de preschimbare în care se va preciza specializarea: diriginte de șantier și 

/ sau responsabil tehnic cu execuția, domeniul/ subdomeniul pe care se va face 
preschimbarea; 

b. Copie legalizată după autorizație A.N.R.E.; 
c. Copie după actul de identitate; 

 
Art. 3. Cererile se pot trimite prin email sau se pot depune la sediul central al I.S.C.- 
Inspectoratul de Stat în Construcții; 
 
Art. 4.  

(1) În termen de 15 zile de la momentul depunerii cererii se vor transmite eventuale 
solicitări de clarificare/ completare; 
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(2) În termen de 60 de zile de la momentul depunerii cererii se vor elibera noile 
autorizații de către I.S.C. – Inspectoratul de Stat în Construcții; 

 
Art. 5. Până la momentul preschimbării, autorizațiile valabile emise de A.N.R.E. pentru 
responsabil tehnic cu execuția vor fi acceptate ca și recunoaștere de către I.S.C.- 
Inspectoratul de Stat în Construcții a dreptului specialistului de a presta servicii de 
urmărire de calitate a lucrărilor de construcții instalații și rețele  ca și responsabil tehnic cu 
execuția și / sau diriginte de șantier pe domeniul pe care a fost autorizat(instalații și / sau 
rețele) de A.N.R.E.; 
 
Art. 6. Solicitarea poate viza un domeniu/subdomeniu sau mai multe, o specializare sau 
ambele specializări; 
 
Art. 4. Prezentul ordin își începe valabilitate de la momentul publicării în monitorul 
oficial;” 
 
 
 

Prin acest ordin se va soluționa o problemă majoră existentă la acest moment și re-
oferă drepturile oferite specialiștilor. 

 
Informaţii suplimentare despre activitatea asociaţiei regăsiţi pe : www.colegiu-

diriginti-santier.ro . 
 
  Cu respect deosebit şi colegial, 

vicePreşedinte, 
ing. Marius Dorin LULEA, 

0764 701 500 
Secretariat@colegiu-diriginti-santier.ro 
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