
proiect 

 

 
                  GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
 

                                   HOTĂRÎRE nr. ________ 
 

                                        din_________________2020 
                                                          Chișinău 
 
 

 
cu privire la reglementarea unor aspecte ce țin atestarea tehnico-profesională 

a specialiștilor cu activități în construcții 
 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 
 1. Prin derogare de la prevederile Hotărîrii nr. 329/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități 
în construcții, ca urmare a instituirii stării de urgență prin Hotărîrea Parlamentului 
nr.55/2020 și declarării stării de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova prin Hotărîrea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate 
Publică nr.10 din 15.05.2020, se prelungește termenul de valabilitate a certificatelor de 
atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii, pînă la 
efectuarea instruirii şi atestării acestora în termen de 6 luni din momentul reluării 
activității instruire şi a comisiilor de atestare.  

 

 
 Prim-ministru                                                 Ion CHICU 
 
 
 Contrasemnează: 
 
 Ministrul economiei  
          și infrastructurii                  Serghei RAILEAN 
 

 
 
 



NOTA INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la reglementarea unor aspecte ce țin 

atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții 
  

1. Autorul și participanții la elaborarea proiectului  
Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.  
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite  

Prin Hotărîrea Parlamentului nr.55/2020 a fost declarată stare de urgență pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie – 15 mai 2020, în corespundere 
cu declararea de către Organizația Mondială a Sănătății a pandemiei de coronavirus 
(COVID-19) la 11 martie 2020 și instituirea de către Comisia Națională Extraordinară 
de Sănătate Publică la 13 martie 2020 a codului roșu la nivel național în legătură cu 
situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19. Conform pct.1 din Hotărîrea nr.10 
din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a fost 
declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova 
pe perioada 16 mai - 30 iunie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în 
funcție de evoluția situației epidemiologice 

 În consecință, a fost suspendat procesul de atestare tehnico-profesională 
specialiștilor cu activități în construcții, inclusiv a căror certificate au expirat sau erau 
în expirare în perioada stării de urgență, fapt care a creat imposibilitatea reatestării a 
circa 600 de specialiști cu activități în proiectare, verificatori de proiecte, experți 
tehnici, diriginți de șantier, responsabili tehnici, diriginți pentru executarea lucrărilor 
specializate și pentru montarea instalațiilor aferente construcțiilor, responsabili tehnici 
pentru lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor și personalul de 
specialitate din laboratoarele de încercări în construcții.  

Precizăm că potrivit pct.3 al Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-
profesională a specialiștilor cu activități în construcții aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.329/2009, atestarea/reatestarea specialiștilor se face o dată în 5 ani. 
Conform pct.9 coroborat cu pct.12 din același Regulament, specialiștii se prezintă la 
comisiile specializate de atestare tehnico-profesională după susținerea unui curs 
obligatoriu de perfecționare profesională prin stagii și programe specializate, în 
instituțiile de învăţămînt, licențiate pentru aceste activități în modul stabilit, cu o lună 
înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare.  

Totodată, notăm că prin dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a 
Republicii Moldova pe perioada stării de urgență a fost suspendat procesul educațional 
în cadrul instituțiilor de învățământ general, profesional și universitar. Ulterior, 
conform pct.16 al Hotărîrii nr.11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare 
de Sănătate Publică, pînă la data de 30 iunie 2020 a fost suspendat procesul de 
învățămînt în cadrul instituțiilor de învățământ general, profesional și universitar, cu 
posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația 
epidemiologică. 



Reieșind din cele expuse, remarcăm imposibilitatea asigurării desfășurării 
procesului de atestare în regim ordinar/optim. Astfel, circumstanțele obiective impun 
prelungirea termenului de valabilitate a certificatelor de atestare a specialiștilor care 
expiră în perioada 17.03.2020-30.06.2020, pentru a se asigura continuitatea 
activităților în construcții. 

Propunerea de extindere a termenului de valabilitate a certificatelor respective 
este determinată de necesitatea ajustării activității comisiilor de atestare la fluxul sporit 
de solicitări dar și de interdicțiile care continuă să se mențină în virtutea hotărîrilor 
Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.  
3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația 
Uniunii Europene  

Proiectul nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 
legislația Uniunii Europene.  
4. Principalele prevederi ale proiectului  

Prin normele derogatorii de la prevederile Regulamentului cu privire la atestarea 
tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.329/2009, Guvernul intervine în contextul în care atestarea 
specialiștilor nu poate fi realizată în regim ordinar/optim. 

În acest sens, prevederile propuse au ca scop prelungirea termenul de valabilitate 
a certificatelor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în 
construcţii, până la efectuarea instruirii şi atestării acestora în termen de 6 luni din 
momentul reluării activității instruire şi a comisiilor de atestare. 
5. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare 
suplimentare din bugetul de stat.  
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Adoptarea actului normativ în cauză nu impune modificarea sau abrogarea altor 
acte normative.  
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 
procesul decizional, pe pagina web oficială a Cancelariei de Stat 
(www.cancelaria.gov.md md), secțiunea – Transparența decizională, a fost 
asigurată plasarea anunțului privind inițiativa de elaborare a proiectului, 
precum și a proiectului, împreună cu nota informativă.   

  
 

 

 

 Ministru                       Serghei RAILEAN 
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Nr. 10/2-3113 din 25.05.2020 

Cancelaria de Stat 
 

Prin prezenta, în temeiul Regulamentului Guvernului, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.610/2018, Ministerul Economiei și Infrastructurii solicită 
înregistrarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la reglementarea unor 
aspecte ce țin atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în 
construcții. 

CERERE 
 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  
a proiectelor de acte ale Guvernului 

Nr. 
crt. 

Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Categoria și denumirea 
proiectului 

 

Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la 
reglementarea unor aspecte ce țin atestarea 
tehnico-profesională a specialiștilor cu 
activități în construcții 

2. Autoritatea care a elaborat 
proiectul 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

3. Justificarea depunerii cererii  

 

Prin Hotărîrea Parlamentului nr.55/2020 a 
fost declarată stare de urgență pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 
martie – 15 mai 2020. 
Conform pct.1 din Hotărîrea nr.10 din 15 mai 
2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de 
Sănătate Publică a fost declarată starea de 
urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova pe perioada 16 mai - 30 
iunie 2020, cu posibilitatea de prelungire a 
termenului dat în funcție de evoluția situației 
epidemiologice. 

Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova 

Digitally signed by Usatîi Anatol
Date: 2020.05.25 16:03:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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În consecință, a fost suspendat procesul de 
atestare tehnico-profesională specialiștilor cu 
activități în construcții, inclusiv a căror 
certificate au expirat sau erau în expirare în 
perioada stării de urgență, fapt care a creat 
imposibilitatea reatestării a circa 600 de 
specialiști. 
Reieșind din cele expuse, remarcăm 
imposibilitatea asigurării desfășurării 
procesului de atestare în regim 
ordinar/optim. Astfel, circumstanțele 
obiective impun prelungirea termenului de 
valabilitate a certificatelor de atestare a 
specialiștilor. 

4. Lista autorităților și 
instituțiilor a căror avizare 
este necesară 

1.Ministerul Justiției; 
2.Centrul Național Anticorupție; 
3. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

5. Termenul-limită pentru 
depunerea 
avizelor/expertizelor 

10 zile lucrătoare 

6. Persoana responsabilă de 
promovarea proiectului 

 

Popov Artiom, consultant principal, Secția 
politici în urbanism, 
Tel: 0 22 250 659, 
Email: artiom.popov@mei.gov.md. 

7. Anexe  1. Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la 
reglementarea unor aspecte ce țin 
atestarea tehnico-profesională a 
specialiștilor cu activități în construcții; 

2. Nota informativă la proiect. 

8. Data și ora depunerii cererii  

9. Semnătura   

 
 
 
 
 

Secretar de stat                                                                   Anatol USATÎI 
 
 
 
 
 
Ex.: Popov Artiom 
Tel: 0 22 250 659 
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