
      
 Cod 

domeniu/ 
subdomeniu 

de 
autorizare 

Domeniul/Subdomeniul de 
autorizare 

Studii universitare 
Experiența 

profesională 
minimă  Domeniul Specializarea 

 0 1 2 3 4 
 1. Construcții civile, industriale, agricole, energetice, telecomunicații și miniere 

 

1.1. 
Construcții civile, industriale 
și agricole 

Inginerie civilă 

Construcții civile, 
industriale și agricole 
Inginerie civilă 
Amenajări și construcții 
hidrotehnice 6 ani 

 Arhitectură Arhitectură 

 Inginerie și 
management 

Inginerie economică în 
construcții 

 1.2. 
Construcții energetice și 
transport pe cablu 

Inginerie civilă Inginerie civilă 6 ani 

 1.3. Construcții telecomunicații Inginerie civilă 
Construcții civile, 
industriale și agricole 
Inginerie civilă 

6 ani 

 1.4. Construcții miniere Inginerie civilă 
Inginerie civilă 
Construcții miniere 

6 ani 

 2. Construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviație 

 2.1. Construcții rutiere și drumuri Inginerie civilă 
Căi ferate, drumuri și 
poduri 

6 ani 

 2.2. Construcții piste de aviație Inginerie civilă 
Căi ferate, drumuri și 
poduri 

6 ani 

 2.3. Construcții poduri Inginerie civilă 
Căi ferate, drumuri și 
poduri Amenajări și 
construcții hidrotehnice 

6 ani 

 2.4. Construcții tunele și metrou Inginerie civilă 

Căi ferate, drumuri și 
poduri Infrastructura 
transporturilor 
metropolitane 
Amenajări și construcții 
hidrotehnice Construcții 
miniere 

6 ani 

 3. Construcții căi ferate și transport urban pe șină 

 3.1. 
Construcții căi ferate și 
transport urban pe șină 

Inginerie civilă 

Căi ferate, drumuri și 
poduri Infrastructura 
transporturilor 
metropolitane 

6 ani 

 4. Construcții de porturi și platforme maritime 

 4.1. Construcții de porturi Inginerie civilă 
Inginerie civilă 
Amenajări și construcții 
hidrotehnice 

6 ani 

 

4.2. 
Construcții de platforme 
maritime 

Inginerie civilă 
Inginerie civilă 
Amenajări și construcții 
hidrotehnice 6 ani 

 Mine, petrol și 
gaze 

Inginerie de petrol și 
gaze 



 5. Construcții și amenajări hidrotehnice 

 5.1. 
Construcții și amenajări 
hidrotehnice 

Inginerie civilă 
Amenajări și construcții 
hidrotehnice 

6 ani 

 6. Instalații aferente construcțiilor 

 

6.1. Instalații electrice 

Ingineria 
instalațiilor 

Instalații pentru 
construcții 

6 ani 

 Ingineria 
sistemelor 

Automatică și 
informatică aplicată 

 Inginerie electrică Sisteme electrice 

 
Inginerie 
electronică și 
telecomunicații 

Electronică aplicată 
Rețele și software de 
telecomunicații 

 

6.2. 
Instalații termice, sanitare și 
de ventilație/climatizare 

Ingineria 
instalațiilor 

Instalații pentru 
construcții 

6 ani 
 Inginerie civilă 

Inginerie sanitară și 
protecția mediului 
Construcții civile, 
industriale și agricole1* 

 6.3. 
Instalații gaze naturale 
combustibile 

Ingineria 
instalațiilor 

Instalații pentru 
construcții 

6 ani 

 7. Construcții pentru îmbunătățiri funciare 

 7.1. 
Construcții pentru 
îmbunătățiri funciare 

Inginerie civilă 

Amenajări și construcții 
hidrotehnice 
Îmbunătățiri funciare și 
dezvoltare rurală 

6 ani 

 8. Rețele aferente construcțiilor 

 

8.1. Rețele electrice 

Ingineria 
instalațiilor 

Instalații pentru 
construcții 

6 ani  Inginerie electrică Sisteme electrice 

 Inginerie 
energetică 

Electroenergetică 

 

8.2. Rețele termice și sanitare 

Ingineria 
instalațiilor 

Instalații pentru 
construcții 

6 ani  Inginerie civilă 

Inginerie sanitară și 
protecția mediului 
Construcții civile, 
industriale și agricole1* 
Inginerie urbană și 
dezvoltare regională1* 

 Inginerie 
energetică 

Termoenergetică 
Energetică 

 8.3. Rețele de telecomunicații 
Inginerie 
electronică și 
telecomunicații 

Tehnologii și sisteme de 
telecomunicații 
Rețele și software de 
telecomunicații 

6 ani 

 

8.4. 
Rețele de gaze naturale 
combustibile (D1 sau T1)2* 

Ingineria 
instalațiilor 

Instalații pentru 
construcții 

5 ani  Mine, petrol și 
gaze 

Inginerie de petrol și 
gaze 



 

8.5. 
Rețele pentru transportul 
produselor petroliere 

Ingineria 
instalațiilor 

Instalații pentru 
construcții 

5 ani 
 Mine, petrol și 

gaze 

Inginerie de petrol și 
gaze Transportul, 
depozitarea și distribuția 
hidrocarburilor 

 9. Construcții edilitare și de gospodărie comunală 

 9.1. 
Construcții edilitare și de 
gospodărie comunală 

Inginerie civilă 

Construcții civile, 
industriale și agricole 
Inginerie civilă 
Amenajări și construcții 
hidrotehnice Căi ferate, 
drumuri și poduri 
Inginerie sanitară și 
protecția mediului 
Inginerie urbană și 
dezvoltare regională 
Îmbunătățiri funciare și 
dezvoltare rurală 

6 ani 

 11. Lucrări speciale de fundații 

 11.1. Lucrări speciale de fundații Inginerie civilă 

Construcții civile, 
industriale și agricole 
Inginerie civilă 
Amenajări și construcții 
hidrotehnice 

6 ani 

 

 

1* Experiența profesională minimă pentru domeniul 6.2 în domeniul instalațiilor de 

ventilație/climatizare este de 5 ani și experiența profesională minimă pentru domeniul 

8.2 în domeniul rețelelor termice este de 5 ani. 

2* 

- D1 - rețele de distribuție gaze naturale - pot participa la examen numai titulari ai unei 

autorizații în termen de valabilitate, emise de autoritatea națională de reglementare 

competentă, tip EGD - Execuție sisteme distribuție gaze naturale. Autorizația de 

responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de construcții emisă de I.S.C. va avea precizat 

domeniul "Rețele gaze naturale - Distribuție" și dă dreptul persoanei autorizate să 

exercite profesia doar în domeniul rețele distribuție gaze naturale. 

- T1 - rețele de transport gaze naturale - pot participa la examen numai titulari ai unei 

autorizații în termen de valabilitate, emise de autoritatea națională de reglementare 

competentă, tip EGT - Execuție sisteme transport gaze naturale. Autorizația de 

responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de construcții emisă de I.S.C. va avea precizat 

domeniul "Rețele gaze naturale - Transport" și dă dreptul persoanei autorizate să exercite 

profesia doar în domeniul rețele transport gaze naturale. 



Art. 9. - 

(1) Poate solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuția titularul unei diplome de 

inginer diplomat (studii de lungă durată), având diplomă în specializarea construcții, 

absolvent al unui institut sau al unei facultăți de construcții sau tehnice cu atribuții pe 

domeniul atestat, arhitect absolvent al unei facultăți de arhitectură, completate, după 

caz, cu master în domeniul construcțiilor, în unul/mai multe dintre domeniile și 

specializările universitare menționate în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), dacă 

îndeplinește și condiția de experiență profesională minimă în activitatea de execuție a 

construcțiilor în domeniul/subdomeniul solicitat. 

(2) Pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuția titularii unei diplome de 

inginer diplomat, având diplomă în domenii (profiluri) și specializări echivalente celor 

menționate în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), doar dacă îndeplinesc și condiția de 

experiență profesională minimă. 

(3) Prin experiență profesională se înțelege durata exercitării efective și legale, cu normă 

întreagă, a activității de execuție în construcții în domeniile/subdomeniile de autorizare 

prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (2). 

(4) Numărul de ani de experiență profesională poate fi luat în considerare numai după 

absolvirea studiilor finalizate cu diplomă de licență și/sau master, după caz, în domeniul 

construcțiilor, în unul/mai multe dintre domeniile și specializările universitare menționate 

în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), ca angajat pe funcția corespunzătoare studiilor 

absolvite. 

(5) La subdomeniile de autorizare 6.1 "Instalații electrice", 6.3 "Instalații gaze naturale 

combustibile", 8.1 "Rețele electrice" și 8.4 "Rețele de gaze naturale combustibile" pot 

solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condițiilor cuprinse în 

tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), dețin de minimum 5 ani o legitimație valabilă de 

electrician autorizat, respectiv dețin o legitimație valabilă de instalator autorizat în 

domeniul gaze naturale, emisă de autoritatea națională de reglementare competentă, 

potrivit legii. 

(6) Subdomeniul 6.1 "Instalații electrice" cuprinde și lucrările de instalații interioare de 

curenți slabi. 

(7) Titularii unei legitimații valabile de electrician autorizat gradul II A și B, III A și B și IV A 

și B pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuția în subdomeniul 6.1 "Instalații 

electrice", cu respectarea art. 9 alin. (5). 

(8) Titularii unei legitimații valabile de electrician autorizat gradul III A și B și IV A și B pot 

solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuția în subdomeniul 8.1 "Rețele 

electrice", cu respectarea art. 9 alin. (5). 



(9) Un specialist poate fi autorizat, la cererea sa, în unul sau mai multe domenii dintre 

cele prevăzute la art. 8 alin. (2), cu respectarea tuturor condițiilor din prezenta procedură. 

(10) Nu pot fi autorizate persoanele care au suferit condamnări pentru concurență 

neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa 

complementară a interzicerii unor drepturi. 

 


