MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAȚIILOR
CU MEDIUL DE AFACERI
CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE

RESPONSABILITĂŢI ŞI EXIGENŢE ACTUALE
ÎN ACTIVITĂŢILE VERIFICATORILOR DE PROIECTE ATESTAŢI
PENTRU CALITATEA LUCRĂRILOR DE MONTAJ AL DOTĂRILOR TEHNOLOGICE
INDUSTRIALE (DTI)
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2009, actualizată, privind libertatea de stabilire a
prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, cu modificările şi completările aduse
de Legea 68/2010, transpune prevederile Directivei 2006/123/CE. În temeiul prevederilor Art. 10 (1) „O
autorizaţie este acordată unui prestator pe o perioadă nelimitată”; ea „se reînnoieşte sub condiţia
îndeplinirii continue a cerinţelor”. În alinierea cu normele U.E. şi a recentelor prevederi din Legea nr.
10/1995 a calităţii în construcţii, republicată în Monitorul Oficial nr. 689/2015, termenul de
„REATESTARE” este înlocuit cu expresia „CONFIRMARE PERIODICĂ PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI
DE PRACTICĂ”.
În acest context şi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor
nr. 1632/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru reatestarea tehnico-profesională a
specialiştilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de
calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj al D.T.I., ne propunem ca la proxima întâlnire
organizată la C.P.P.I. Buşteni (în cadrul activităţilor de MONITORIZARE), în temeiul art. 8 din Ordin, să
avem în vedere şi cazuistica aferentă elaborării documentaţiilor pe faze de proiectare inclusiv activităţile
verificatorilor de proiecte.
În vederea cuprinderii punctelor de vedere a tuturor specialiştilor atestaţi, participanţi la
activităţile prevăzute la art. 8 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1632/2007, avem
rugămintea de a se prezenta şi susţine scurte materiale atât din partea verificatorilor de proiecte cât
şi a responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari, fapt pentru
care supunem atenţiei dumneavoastră, orientativ, următorul conţinut-cadru:
- Cerinţe reale în activităţile de proiectare-cercetare-inovare;
- Cine este verificatorul de proiecte;
- Legislaţie privind obligativitatea verificării documentaţiei pentru lucrările de montaj D.T.I.;
- Impactul calităţii necorespunzătoare a documentaţiei aferente execuţiei montajului D.T.I.;
- Documentaţia economică pentru execuţia montajului D.T.I.;
- Conlucrarea proiectantului cu verificatorul de proiecte;
- Impactul prevederilor Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe (a se
vedea şi prevederile H.G. 28/2008, Anexa nr. 4, cap. 4, subcapitolul 4.6.). Mărci , invenţii şi
realizări tehnice. Desene şi modele industriale. Drept de autor şi drepturi conexe;
- Activităţile independente, cuprinse în noul Cod Fiscal, aprobat prin Legea nr. 227/2015, cap.
III, art. 7, pct. 3;
- Impactul modificării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor de montaj al D.T.I.;
- Prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale cu modificările aduse de
Legea nr. 127/2014;
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- Aportul şi clarificările aduse la proiectarea, verificarea şi realizarea lucrărilor de montaj al
D.T.I. de Legea nr. 10/1995 a calităţii în construcţii republicată în Monitorul Oficial nr.
689/2015;
- Cazuistică în verificarea proiectelor;
- Alte aspecte în verificarea proiectelor de montaj al D.T.I.;
- Propuneri.
În final, dorim ca toate opiniile dumneavoastră să fie redactate la CPPI Buşteni într-un material
aferent spre a fi distribuit, analizat şi completat în vederea însuşirii tuturor participanţilor la consfătuire,
în scopul îmbunătăţirii activităţilor de verificare a documentaţiilor pentru realizarea montajelor D.T.I.
Pentru viitor, ne propunem să abordăm şi teme referitoare la activităţile responsabililor tehnici cu
execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari.
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