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CERTIFICATION OF TECHNICAL QUALIFICATION FOR ECONOMIC 
OPERATORS IN THE CONSTRUCTION FIELD - AN ESSENTIAL REQUIREMENT 
FOR THE WORKS QUALITY - ABSTRACT: This paper intends to provide clarification for 
the criteria and evaluation methods of construction companies, in order to determine their 
capability to carry out works at a predictable level of quality and efficiency, according to the 
requirements of technical regulations and legal norms. The certification of technical and 
professional qualification of economic operators in the construction field provides the premises 
for their competitiveness increasing and for a sustainable development, by accomplishing good 
quality constructions, aiming the protection of human life, property and environment, throughout 
the entire operation period, as guaranteed by the construction works contractor. 

Keywords: competence, capabilities, performance, quality, competitiveness, certification. 

REZUMAT: Acest articol îşi propune să aducă clarificări referitoare la criteriile şi metodele de 
evaluare a firmelor de construcţii, utilizate în scopul determinării capabilităţii acestora de a realiza 
lucrări la un nivel predictibil de calitate şi eficienţă, corespunzator cu cerinţele stabilite prin 
reglementări tehnice şi norme legale. Atestarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor 
economici cu activitate în domeniul construcţiilor asigură premisele pentru creşterea 
competitivităţii acestora şi o dezvoltare sustenabilă prin realizarea unor construcţii de calitate, cu 
scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor materiale şi a mediului pe întreaga durată de 
exploatare garantată de executantul lucrărilor. 

Cuvinte cheie: competenţă,  capabilitate,  performanţă, calitate, competitivitate,  certificare. 

1. INTRODUCERE 
 
În contextul strategiei europene de realizare a unei 
creșteri durabile și favorabile incluziunii, unul dintre 
instrumentele de piață care trebuie utilizate pentru 
asigurarea nivelului calitativ al construcţiilor este ca 
accesul la executarea lucrărilor din domeniul public 
sa fie permis doar operatorilor economici care deţin 
experienţa şi resursele umane şi tehnice necesare 
pentru a realiza lucrări, produse sau servicii în 
conformitate cu cerinţele din specificaţiile tehnice şi 
corespunzător condiţiilor de executare a contractului. 
 
La nivel european, pentru reglementarea normelor şi 
practicilor în domeniul achiziţiilor publice, se aplică 
prevederile Directivei 2014/24/UE din 26.02.2014. 
Acest document stabileşte inclusiv cerinţele de 

elaborare a specificaţiilor tehnice pentru 
caracteristicile lucrărilor, serviciilor sau produselor 
ce fac obiectul contractului (art. 42), precum şi 
mijloacele de dovedire a capacităţilor tehnice ale 
operatorilor economici (anexa XII, partea II) care 
participă la proceduri de achiziţie publică 
(conceperea şi/ sau realizarea construcţiilor). 
 
Cadrul legislativ necesar pentru promovarea calităţii 
şi asigurarea competitivităţii operatorilor economici 
din domeniul construcţiilor în Romania este asigurat 
prin Legea nr. 40/11.04.2014 care modifică şi 
completează O.U.G nr. 34/19.04.2006 referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţii publice, împreună 
cu Legea nr. 177/30.06.2015 care modifică şi 
completează Legea nr. 10/18.01.1995 privind 
calitatea în construcţii.  
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Pentru utilizarea eficientă a fondurilor publice în 
domeniul construcţiilor, respectiv pentru realizarea 
unor construcţii de calitate în conformitate cu 
cerinţele fundamentale aplicabile acestora, cu scopul 
protejării vieţii oamenilor, a bunurilor materiale şi a 
mediului pe întreaga durată de exploatare garantată 
de executantul construcţiei, este necesară 
introducerea unui sistem unitar care să asigure 
evaluarea si atestarea calificării tehnico-profesionale 
a operatorilor economici cu activitate în domeniul 
constructiilor.  
 
În prezent, pentru a demonstra că operatorul 
economic are capacitatea de a executa contractul la 
nivelul de calitate specificat în documentaţia tehnică 
de referinţă, se aplică mai multe sisteme de evaluare 
complementare, după cum urmează: 

- inspectia în exploatare a echipamentelor şi 
utilajelor tehnologice, realizată în baza prevederilor 
SR EN ISO/ CEI 17020: 2012, cu scopul stabilirii 
performanţelor operaţionale specifice care confirmă 
adecvarea pentru utilizare în conditii precizate 
(capabilitate tehnică echipament / utilaj); 

- certificarea sistemului de management al 
calităţii pentru domeniul de activitate specific 
organizaţiei, în conformitate cu prevederile SR EN 
ISO 9001:2008 / AC : 2009, cu scopul confirmării 
capacităţii agentului economic de a  realiza sistematic 
obiectivele propuse, respectiv capacitatea de a 
furniza consecvent produse/ servicii conform 
cerinţelor aplicabile (competenţă profesională); 

- evaluarea şi verificarea constanţei 
performanţelor produselor pentru construcţii, în baza 
prevederilor Regulamentului UE nr. 305/09.03.2011, 

cu scopul determinării şi garantării nivelului de 
performanţă pentru caracteristicile esenţiale 
corespunzătoare utilizării preconizate a produsului 
(performanţe demonstrate pentru produsele puse în 
operă).  
 
Aşa cum se poate observa din enumerarea anterioară, 
elementele pe baza cărora se poate evalua calificarea 
tehnico - profesională a unui agent economic care 
participă la proceduri de achiziţie publică a 
contractelor pentru lucrări, furnituri şi servicii, sunt: 
competenţa profesională, capacitatea tehnică şi  
performanţa demonstrată.  
 
Realizarea unui sistem unitar de evaluare şi 
recunoaştere a calificării tehnico-profesionale a 
firmelor de construcţii va permite reducerea 
numărului de documente justificative solicitate 
pentru participarea la procedurile de achiziţii publice, 
simplificarea activităţii de preselecţie a operatorilor 
economici care depun oferte pentru execuţia 
lucrărilor din domeniul public, respectiv reducerea 
termenelor până la atribuirea contractului, în special 
datorită eliminării subiectivismului în aprecierea 
nivelului de performanţă tehnică pentru ofertele 
depuse şi eliminării necesităţii de verificare efectivă a 
informaţiilor furnizate de către ofertanţi. 

 
2. METODE  ŞI CRITERII  DE EVALUARE 

 
În figura de mai jos sunt prezentate sintetic 
princialele criterii de evaluare pentru determinarea 
calificării tehnico - profesionale pentru operatorii 
economici cu activitate în construcţii pe categorii de 
lucrări.. 

 

 

Fig. 1  Schema bloc pentru evaluarea calificării tehnico - profesionale a operatorilor economici 
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2.1. Cerinţe tehnice pentru execuţie lucrări de 
construcţii 

 

Este important ca nivelul cerinţelor referitoare la 
calificarea tehnico-profesională a operatorilor 
economici să fie stabilit în funcţie de natura, cantitatea 
sau importanţa şi de utilizarea lucrărilor, a produselor 
sau a serviciilor ce fac obiectul contractului 

Autoritățile contractante sunt libere să stabilească 
standarde de calitate corespunzătoare în cadrul 
specificațiilor tehnice sau al condițiilor de executare 
a contractului, dar aceste cerinţe trebuie să fie în 
concordanţă cu regementările tehnice şi normele 
legale aplicabile în domeniul construcţiilor.  

Practica a dovedit că există numeroase situaţii în care 
autoritățile contractante sunt în imposibilitatea de a 
defini mijloacele ideale pentru realizarea obiectivelor 
de construcţii (precizare caracteristici procese 
tehnologice şi/ sau nivelul de performanţă asociat 
construcţiei) sau pentru a evalua diversitatea soluțiilor 
tehnice, a standardelor și a specificațiilor tehnice de pe 
piață, inclusiv a celor definite pe baza criteriilor de 
performanță legate de ciclul de viață și de 
sustenabilitatea procesului de producție a lucrărilor, 
produselor sau a serviciilor. 

Din acest motiv, Directiva 2014/24/UE prevede la art. 
40 realizarea unei consultări preliminare a pieţei în 
vederea pregătirii specificațiilor tehnice, a criteriilor de 
atribuire și a condițiilor de executare a unui contract. În 
acest scop, autoritățile contractante pot să solicite şi să 
accepte consultanță de la autoritățile de reglementare în 
domeniu, experți independenți sau de la participanți la 
piață (organisme de evaluare tehnică şi/ sau 
supraveghere a pieţei). 

Specificaţia tehnică descrie ansamblul caracteristicilor 
pe care trebuie să le întrunească lucrările, serviciile sau 
produsele ce fac obiectul procedurii de achiziţie publică. 
Caracteristicile respective se pot referi, de asemenea, la 
procesul sau metoda specifică de producție sau de 
execuție a lucrărilor, furnizare a produselor sau prestare 
a serviciilor solicitate sau la un proces specific, 
procedurile pentru asigurarea calității, testările și 
metodele de testare, instrucțiunile de utilizare, precum și 
metodele de control și de recepție a lucrărilor. Acest 
document trebuie elaborat în așa fel încât să se evite 
restrângerea în mod artificial a concurenței prin cerințe 
care favorizează un anumit operator economic, în sensul 
că preiau caracteristicile esențiale ale produselor, 
serviciilor sau lucrărilor oferite în mod obișnuit de acel 
operator economic.  

Elaborarea specificațiilor tehnice în termeni de cerințe 
funcționale şi nivel de performanță, incluzând şi 
caracteristici de mediu definite suficient de exact, 
respectiv cu indicarea reglementărilor tehnice de 
referinţă (standarde, normative, evaluări tehnice 
europene/ agremente naţionale, altele), permite 

îndeplinirea cerinţei ca achizițiile publice să fie deschise 
concurenței și să îndeplinească obiectivele de 
sustenabilitate. 

Mijloacele de dovedire a capabilităţii tehnico-
profesionale a operatoriilor economici de a executa 
contractul la nivelul de calitate specificat in 
documentaţia tehnică de referinţă sunt menţionate în 
anexa XII -partea II din Directiva 2014/24/UE. 
Dintre acestea menţionăm următoarele: 

▪ listă lucrărilor/ serviciilor efectuate în decursul 
unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci 
ani, însoțită de certificate de bună execuție și de 
rezultat pentru lucrările cele mai importante; 

▪ descrierea instalațiilor tehnice, a utilajelor şi 
echipamentelor tehnice disponibile (capacitate de 
producţie/ execuţie) și a măsurilor utilizate de 
operatorul economic în vederea asigurării 
calității, inclusiv informaţii referitoare la sistemul 
de management aplicat; 

▪ calificările educaționale și profesionale ale 
prestatorului de servicii sau ale contractantului 
sau ale personalului de conducere al întreprinderii 
şi  efectivele medii anuale de personal; 

▪ certificate emise de institute sau servicii oficiale 
responsabile cu controlul calității și cu competențe 
recunoscute, care să ateste conformitatea produselor 
/ serviciilor, clar identificate prin trimiterea la 
specificații tehnice sau la standarde.  
 

2.2.  Etape şi activităţi specifice de evaluare 

Evaluarea şi atestarea calificării tehnico-profesionale 
a operatorilor economici cu activitate în domeniul 
construcţiilor se efectuează prin aplicarea unor 
sisteme/ proceduri de certificare elaborate și adoptate 
pe baza cerinţelor stabilite în conformitate cu 
prevederile legale aplicabile. Este important ca aceste 
metode de certificare să fie disponibile tuturor 
părţilor interesate, prin publicare în reviste ştiintifice 
relevante sau buletine informative. 

Procedura de certificare se derulează începând cu 
înregistrarea scrisorii de intenţie depusă de solicitant 
la organismul de evaluare tehnică recunoscut de 
autoritatea în domeniu (desemnat/ notificat/ acreditat) 
şi reprezintă un ciclu complet de acţiuni / activităţi. 
Etapele de derulare a acţiunilor componente ale 
ciclului complet de certificare sunt: 

a) Acţiunile premergătoare: 
▪ primirea şi înregistrarea, la organismul de evaluare 

tehnică a cererii şi a documentelor de solicitare a 
certificării calificării tehnico-profesionale a 
operatorilor; 

▪ analiza cererii şi a documentelor de susţinere a 
acesteia; 

▪ solicitarea, după caz, de date şi informaţii 
suplimentare privind solicitantul şi completarea 
documentaţiilor depuse; 
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b) Acţiunile de certificare: 
▪ analiza, pe baza criteriilor de evaluare, a 

documentelor prezentate de operatori; 
▪ verificarea, la sediul / punctul de lucru al 

operatorului, a gradului de aplicare a prevederilor 
din documentele prezentate pentru certificare; 

▪ elaborarea raportului de evaluare, cu recomandări 
în vederea emiterii deciziei de acordare a 
certificatului sau a respingerii solicitării de 
certificare, după caz; 

▪ emiterea certificatului calificării tehnico-
profesionale a operatorilor. 

c) Acţiunile de supraveghere: 
▪ monitorizare pentru verificarea menţinerii 

performanţelor constatate cu ocazia certificării; 
▪ extinderea/ restrângerea domeniului de certificare 

sau modificarea nivelului de capabilitate tehnică; 
▪ suspendarea pe termen limitat a certificatului 

calificării tehnico-profesionale sau retragerea 
certificatului calificării profesionale. 

 
Atestarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor 
este facultativă, prezentarea certificatului fiind 
obligatorie numai în cazul participării la procedurile 
pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică, în 
condiţiile legii. Documentul de certificare se acordă 
diferenţiat, pe termen integral de 3 ani sau pe termen 
limitat de 1 an, în funcţie de vechimea efectivă în 
activităţile pentru care se solicită certificarea, dovedită 
cu documentele prezentate pentru evaluare de către 
operatorii solicitanţi. 

 
2.3.  Obligaţii specifice sistemului de atestare a 

calificării tehnico-profesionale  
 
În vederea atestării calificării tehnico–profesionale a 
operatorilor economici cu activitate în construcţii, 
pentru a nu se dubla autoritățile sau structurile existente, 
Directiva 2014/24/UE recomandă statelor membre 
recurgerea la autoritățile sau structurile generale de 
reglementare şi monitorizare din domeniu, la autoritățile 
din domeniul concurenței sau la organisme de evaluare 
tehnică şi/ sau supraveghere a pieţei. 

Ca urmare, evaluarea şi recunoaşterea capabilităţii 
tehnice a firmelor de construcţii de a realiza categorii 
de lucrări de construcţii şi/sau activităţi conexe la 
nivelul de calitate impus prin reglementările tehnice 
aplicabile, va fi realizată de organisme de evaluare 
tehnică de terţă parte, specializate în domeniul 
construcţiilor, desemnate de autoritate, care trebuie să 
îndeplinească, cumulativ, condiţiile referitoare la 
competenţa, imparţialitatea şi consecvenţa activităţilor 
stabilite prin standardele naţionale şi europene declarate 
drept referenţiale.  

Aceste organisme de evaluare tehnică de terţă parte, 
pot fi organismele de certificare pentru produse, 
procese şi servicii care îndeplinesc cerinţele 
standardului SR EN ISO/CEI 17065:2013 sau  
organisme de inspecţie care îndeplinesc cerinţele 

standardului SR EN ISO/CEI 17020:2012, cu condiţia 
demonstrării competenţei specifice domeniului de 
activitate. 

În cadrul sistemului de atestare a calificării tehnico-
profesionale, conform Directivei 2014/24/UE, sunt 
identificate următoarele obligaţii specifice: 

a) Sarcini aflate în responsabilitatea operatorului 
economic: 
▪ asigurarea şi menţinerea resurselor umane şi 

tehnice necesare desfăşurarii activităţii specifice 
la nivelul de calitate impus prin reglementările 
tehnice şi legale aplicabile;   

▪ documentarea şi monitorizarea continuuă a 
proceselor care influenţează calitatea produselor/ 
serviciilor furnizate către beneficiari; 

▪  efectuarea testelor şi verificărilor necesare 
pentru demonstrarea calităţii execuţiei lucrărilor 
realizate şi mentinerea documentelor 
justificative specifice.  
b) Sarcini aflate în responsabilitatea organismelor 

de evaluare tehnică: 
▪ determină şi documentează cerinţele şi metodele 

de evaluare pentru domeniile de activitate, 
categoriile de lucrări şi tipurile de construcţii, 
corespunzător cărora se aplică atestarea 
calificării tehnico-profesionale a firmelor de 
construcţii; 

▪ evaluează capabilitatea tehnico-profesională a 
operatorilor economici şi întocmesc rapoarte de 
evaluare pe baza analizei documentelor probatorii 
şi a documentaţiilor justificative prezentate, 
completate cu activităţi de evaluare la sediul 
solicitantului şi la obiectivele reprezentative; 

▪ emit certificate de calificare tehnico-profesională 
pentru atestarea operatorilor economici evaluaţi şi 
asigură înregistrarea, respectiv actualizarea 
informaţiilor specifice în bazele de date relevante; 

▪ asigură monitorizarea şi supravegherea periodică – 
anuală sau ori de câte ori este necesar – a 
operatorilor economici certificaţi, pe toată durata 
de valabilitate a certificării. 
 

În urma îndeplinirii sarcinilor anterior menţionate, 
dacă rezultatele obţinute sunt considerate 
satisfăcătoare, organismul de certificare a produselor 
emite Certificatul Calificare Tehnico-Profesională, în 
baza căruia  operatorul economic poate participa la 
procedurile pentru atribuirea unui contract de 
achiziţie publică. 

 
3. CONCLUZII 

 
Aplicarea unui sistem organizat de evaluare şi garantare 
(atestare) a capabilităţii tehnico-profesionale pentru 
operatorii economici din construcţii (proiectare/ 
execuţie), în conformitate cu cerinţele prevăzute de 
normele europene în vigoare, va contribui la creşterea 
nivelului calitativ al lucrărilor realizate prin 
dezvoltarea efectivă a concurenţei în domeniul 
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lucrărilor publice. Accesul operatorilor economici la 
execuţia lucrărilor de construcţii se va face strict 
pentru domeniile în care sunt specializaţi şi pentru 
care deţin resursele şi tehnologiile adecvate. 

Certificatul de calificare tehnico-profesională acordat 
firmelor de construcţii reprezintă o recunoaştere a 
performanţelor acestora în derularea proceselor ce fac 
obiectul lor de activitate, respectiv o confirmare a 
îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii: 

▪ experienţa operatorului economic în domeniul de 
activitate analizat; 

▪ calificarea şi competenţa personalului de 
conducere şi execuţie, inclusiv asigurarea 
necesarului de personal (disponibilitate) pentru 
realizarea activităţilor specifice; 

▪ dotarea tehnică cu utilaje, instalaţii şi 
echipamente, inclusiv aparatura de măsură şi 
control, adecvate categoriilor de lucrări şi 
tehnologiilor de execuţie declarate (capabilitate 
funcţională şi tehnologică demonstrată); 

▪ existenţa unui sistem de management al calităţii 
care asigură furnizarea consecventă de produse/ 
servicii la nivelul de performanţă declarat 
(documentare şi monitorizare procese 
tehnologice); 

▪ respectarea şi garantarea nivelului de performanţă 
corespunzător utilizării preconizate a construcţiei  
pentru cerinţele fundamentale referitoare la 
calitatea în construcţii. 

 
Principalul avantaj referitor la aplicarea sistemului de 
evaluare şi atestare a calificării tehnico-profesionale a 
firmelor de construcţii  constă în eliminarea 
necesităţii de verificare efectivă a informaţiilor 
furnizate de către ofertanţi datorită garanţiei oferite 
de organismul de evaluare tehnică (certificare/ 
inspecţie) recunoscute de autoritatea în domeniu 
(desemnat/ notificat/ acreditat).  
 
De asemenea, suspiciunile legate de calitatea 
evaluării nivelului de performanţă tehnică pentru 
ofertele depuse în cadrul procedurilor de achiziţii 
publice sunt eliminate din start datorită statutului 
acestor organisme de evaluare tehnică, cât şi 
metodelor specifice utilizate pentru examinarea şi 
determinarea conformităţii (proceduri recunoscute/ 
metode de verificare si testare standardizate). Acest 
sistem de evaluare permite adaptarea la evoluțiile 
rapide de ordin tehnic, economic și normativ din 
domeniul construcţiilor (aparitia de noi materiale şi 
tehnologii de construcţie). 

Rezultatele evaluării firmelor de construcţii, respectiv 
informaţiile conţinute în certificatul de atestare a 
calificării tehnico-profesionale pot fi constituite sub 
forma unei liste oficiale care să fie pusă la dispoziţia 
factorilor interesaţi (investitori, autorităţi contractante, 
organisme de supraveghere a pieţei, etc.), care să 
permită selectarea operatorilor economici competenţi şi 

cu profil adecvat specificului construcţiilor pe care 
doresc să le realizeze sau a căror execuţie necesită 
verificări specifice. Aceste informatii pot fi înregistrate 
în baze de date specifice cum ar fi: SEAP - sistemul 
electronic de achiziţii publice, RPC - registrul 
potenţialilor contractori, e-Certis - sistemul electronic al 
Comisiei Europene cu documentele justificative pentru 
participanţii la achizitii publice. 
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construcţii la nivel european şi naţional, Revista 
Construcţiilor, aprilie 2008; 

SR 13476-1:2003 – Certificarea calificării 
profesionale a întreprinderilor din construcţii. 
Partea 1: Cerinţe generale pentru organismele 
de certificare; 

SR 13476-2:2003 – Certificarea calificării 
profesionale a întreprinderilor din construcţii. 
Partea 2: Criterii pentru certificare. 


