
Anexa nr. 1 la Procedură 

MODEL DE COMPLETARE A CERERII DE AUTORIZARE 
                     CĂTRE INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.* 

 
Subsemnatul/Subsemnata, GEORGESCU GEORGE, cod numeric personal |1|1|1|1|1|1|1|0|1|0|0|7|8|, cetăţenia: 

ROMANA identificat/identificată cu CI seria VV nr. 020101, cu domiciliul/reședinţa în (adresa completă) COMUNA IONESTI, 
SAT GEORGESTI, NR. 4, JUDETUL VASLUI, în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare solicit înscrierea la 

examenul de autorizare ca "RTE" pentru domeniile/subdomeniile bifate mai jos: 

 
1. Construcţii civile, industriale, agricole, energetice, 
telecomunicaţii și miniere 

|X| 1.1. Construcţii civile, industriale și agricole 

|_| 1.2. Construcţii energetice și transport pe cablu 

|_| 1.3. Construcţii telecomunicaţii 

|_| 1.4. Construcţii miniere 

2. Construcţii rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, 
transport pe cablu 

|X| 2.1. Construcţii rutiere și drumuri 

|_| 2.2. Construcţii piste de aviaţie 

|_| 2.3. Construcţii poduri 

|_| 2.4. Construcţii tunele și metrou 

3. Construcţii căi ferate, și transport urban pe șină 
|_| 3.1.Construcţii căi ferate și transport urban pe șină 
4. Construcţii de porturi și platforme maritime: 

|_| 4.1. Construcţii de porturi 

|_| 4.2. Construcţii de platforme maritime 

5. Construcţii și amenajări hidrotehnice 
|_| 5.1. Construcţii și amenajări hidrotehnice 

6. Instalaţii aferente construcţiilor  
|_| 6.1 Instalaţii electrice 

|_| 6.2. Instalaţii termice, sanitare și de ventilaţie/climatizare 

|_| 6.3. Instalaţii gaze naturale combustibile 

7. Construcţii pentru îmbunătăţiri funciare 

|_| 7.1. Construcţii pentru îmbunătăţiri funciare 

8.Reţele aferente construcţiilor  
|_| 8.1. Reţele electrice 

|_| 8.2. Reţele termice și sanitare 

|_| 8.3. Reţele de telecomunicaţii 

|X| 8.4. Reţele de gaze naturale  

             |X| D sau  |_| T 

|_| 8.5. Reţele pentru transportul produselor petroliere 

9.Construcţii edilitare și de gospodărie comunală 
|_| 9.1. Construcţii edilitare și de gospodărie comunală 

11. Lucrări speciale de fundaţii 
|_| 11.1. Lucrări speciale de fundaţii 
 
 

 

- Anexez la prezenta cerere dosarul compus din: 

Nr. 

file 6 

Curriculum vitae, conform modelului comun european de curriculum vitae aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, 

unde în cadrul capitolului "Experienţa profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniul/subdomeniul de 

autorizare solicitat (SEMNAT SI DATAT) 

|X| Memoriu de activitate cu detalierea celor mai importante lucrări executate pentru domeniul/subdomeniul solicitat, 

denumirea obiectivului, funcţia îndeplinită și perioada pe fiecare lucrare. (SEMNAT SI DATAT) 

|X| Copia diplomei de studii (SE SCRIE CONFORM CU ORIGINALUL, SE SEMNEAZA CU NUME IN CLAR SI SEMNATURA SI SE DATEAZA

|_| Adeverinţă/adeverinţe absolvire curs/cursuri  de formare profesională  (se va depune câte o adeverinţă pentru fiecare domen

solicitat) 

|X| Copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat sau instalator autorizat în gaze naturale (SE SCRIE CONFORM CU ORIGINALUL
SE SEMNEAZA CU NUME IN CLAR SI SEMNATURA SI SE DATEAZA 

|X| Copia actului de identitate sau a actului ce dovedește cetăţenia unuia dintre statele membre și a documentelor de reședinţă 

în România, după caz (SE SCRIE CONFORM CU ORIGINALUL, SE SEMNEAZA CU NUME IN CLAR SI SEMNATURA SI SE DATEAZA 

|X| Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamn

pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementar

interzicerii unor drepturi; (SE BIFEAZA CONFORM SITUATIEI FIECARUI SOLICITANT DACA A FOST SAU NU A FOST CONDAMNAT

|_| Declaraţie scrisă pe propria răspundere că nu am săvârșit o infracţiune sau o greșală profesională gravă, conform art. 15 alin. 

(3) lit. b) din procedură 

|X| Adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a 
candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv LUCRU LA ÎNĂLŢIME 

|_| Asigurare medicală emisă pe perioada desfășurării activităţii 

|_| Atestat de cunoaștere a limbii române prin care solicitantul cetăţean al  unui stat  membru al UE sau SEE dovedește 

cunoașterea limbii române 

|X| Trei fotografii color format 3 x 4 cm 

 

Pot fi contactat la numerele de telefon 0712345666 e-mail geo.georgescu@gmail.com 

Autorizaţia și/sau legitimaţia o voi ridica de la IRC NE – IJC VASLUI. 
Declar pe propria răspundere: 

|X| sunt de acord/|_| nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon și adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus să fie 

publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (Bifaţi una dintre cele două variante.) 

Data: 25.03.2019 

Semnătura SE VA SEMNA DE CATRE SOLICITANT 
* Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea responsabilului tehnic 

cu execuţia și publicarea Registrului responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi pe site-ul www.isc.gov.ro.  conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor și 

de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. cu o cerere scrisă, datată și 

semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei



 


