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 CONFIRMAREA PERIODICĂ A SPECIALIȘTILOR ATESTAȚI ÎN TEMEIUL O.G. 49/2009, 

Art. 10, Lit. a), în data de 25.02.2023 

 

STUDIU DE CAZ, pentru: 

 EXPERT TEHNIC DE CALITATE ȘI EXTRAJUDICIAR 

 VERIFICATOR DE PROIECTE 

 RESPONSBIL TEHNIC CU EXECUȚIA 

în ce constă impactul intervențiilor la lucrărilr de montaj D.T.I. existente fără expertizarea 

cerută de lege? 

H.G. 907/2016 prevede următoarele? 

ART. 8 

(1) În cazul obiectivului mixt de intervenții, studiul de fezabilitate se elaborează cu respectarea 

conținutului-cadru prevăzut în ANEXA 4, completat cu elementele specifice din conținutul-cadru 

al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții în ANEXA 5. 

(2) Elementele specifice prevăzute la alin. (1) cuprind soluțiile tehnice și măsurile din expertiza tehnică 

la construcțiile/lucrările de montaj D.T.I. existente. 

ART. 14 

(1) Pentru executarea lucrărilor în primă urgență pentru care autorizația de construire/desființare se 

emite imediat în condițiile Legii nr. 50/1991, republicată, documentația tehnico-economică privind 

intervențiile la lucrările existente (Art. 5, alin. (1), lit.b) se elaborează și se aprobă până la recepția 

la terminarea lucrărilor de intervenții în prima urgență; 

(2) Prin excepție de la prevederile Art. 4 în cazul lucrărilor de primă urgență prevăzute la alin. (1) 

Raportul de expertiză tehnică întocmit de către un expert tehnic atestat, cu respectarea 

reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile, constituie temă de proiectare. 

(3) Pentru executarea lucrărilor de primă urgență proiectantul dezvoltă soluția tehnică recomandată 

prin Raportul de expetiză tehnică  prevăzut la alin. (2). 

CONCLUZII (punctul de vedere al specialistului atestat). 
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