
Serviciul Tarif (lei) Mentiuni
Inregistrarea solicitarii 100 Tarif de inregistrare

Evaluarea documentelor din dosarul de 
atestare

1500

Verificarea aplicatiei, declaratiei, documentelor, 
comunicarea cu solicitantul pentru definitivarea 
documentatiei si intocmirea raportului preliminar 
pentru Comisia de Atestare

Evaluarea documentelor din dosarul de 
atestare - Innoirea certificatului

500
Verificarea dosarului de atestare pentru innoirea 
Certificatului de atestare

300 Pentru un tip de studiu si două domenii

100
Pentru fiecare domeniu aditional la un tip de studiu

1000
Pentru fiecare  tip de studii, EA, EGCA, EGZA, EGSC, 
MB

50 % reducere la tariful 
stabilit pentru evaluarea 
dosarului de atestare si 

evaluarea competentelor 
pentru tipurile de 

studii/domenii

Pentru persoane fizice/persoane fizice autorizate 
nivel asistent

Reluarea interviului
50 % din tariful aferent tipului 

de studiu pentru care se 
solicita reluarea interviului

Pentru persoane fizice/persoane fizice autorizate

Reluarea testului grila 100
Testul grila poate fi reluat la solicitare dupa plata 
tarifului. Acesta trebuie sustinut si trecut cu succes 
inaintea interviului.

Persoane fizice/persoane fizice autorizate

Evaluarea si atestarea competentelor 
TEST GRILA, INTERVIU si emiterea 
Certificatului de atestare



Inregistrare si verificare dosar
Serviciul Tarif (lei) Mentiuni

Inregistrarea solicitarii 100 Tarif pentru inregistrarea solicitarii

Verificare Dosar atestare 3000
Verificarea dcumentelor din dosarul de atestare, 
sustinerea interviului si eliberarea Certificatului de 
atestare

Verificare Dosar atestare -Innoire 
certificat de atestare-

1000
Verificarea dcumentelor din dosarul de atestare si 
sustinerea interviului pentru innoirea Certificatului 
de atestare

Tarif pentru fiecare expert atestat 500
Tarif pentru fiecare angajat/colaborator declarat de 
solicitantul persoana juridica

PRECIZARI

In sedinta din data de 22 Decembrie 2022, Consiliul Director al Asociatiei Romane de Mediu
 a decis ca incepand cu 1 Ianuarie 2023 la tarifele actuale sa se adauge TVA.
Calculul tarifelor se realizeaza automat in interiorul platformei electronice functie de solicitarile expertilor
Plata tarifelor se face pentru fiecare etapa in parte in contul Asociatiei Romane de Mediu 1998
Date de facturare
Asociatia Romana de Mediu 1998
Bdul Vasile Milea, 1G, sector 6, Bucuresti
CUI 10506596
Banca Transilvania
Cont:    RO40BTRLRONCRT0012296403

Ordinul de plata se ataseaza ca document in cadrul platformei electronice
Tarifele pot fi modificate prin decizia Consiliului director al asociatiei

Persoane juridice si rezidenti UE/SEE persoane juridice



,


