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corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 

18. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau

agrement tehnic;

19. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care

avizul tehnic a expirat;

20. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului

calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

21. verifică respectarea „Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

22. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

23. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

24. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite

ca urmare a verificărilor, respectiv: situaţii de lucrări, procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de

recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

25. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

26. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea

construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

27. informează operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi,

după caz, propun oprirea lucrărilor;

28. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a masurilor dispuse de proiectanU de organele

abilitate;

29. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării

soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

30. anunţă ISC privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai

mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform

proiectului;

31. anunţă ISC privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către

investitor beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

32. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate

documentele prevăzute de reglementările legale;

33. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

34. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;

35. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;

36. predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.

Conform art. 22, alin. 5, lit. b) din Ordinul nr. 2495 din 26.08.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind atestarea specialiştilor, expe,tilor şi verificatorilor tehnici in domeniul protejării monumentelor istorice, 

dirigintele de şantier are toate atribuţiile şi răspunderile pe care i le acordă angajatorul în conformitate cu prevederile 

juridice şi tehnice privind activitatea generală în construcfii, la care se adaugă cele specifice domeniului 

monumentelor istorice, după cum urmează: 
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Inspectoratul de Stat în Construcţii, valabile la data depunerii ofertei, în copie certificată „conform cu 
originalul". 
� Ofertantul va face dovada atestării în domeniul protejării monumentelor istorice de către Institutul Naţional 
al Patrimoniului, specializarea F - Dirigentare lucrări, 1 -Restaurare arhitectură, 4- Consolidare/ restaurare 
structuri istorice, 5-Inginerie instalaţii: termice, sanitare. 

5. CONFIRMAREA ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Dirigintele va întocmi Rapoarte de activitate lunare, în care va menţiona serviciile prestate şi documentele

întocmite în cursul activităţii pe perioada de raportare. Acest raport de activitate va însoţi facturile prezentate la 
plată. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în situaţiile de lucrări. 

Documentele primare se vor păstra şi arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea 
documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispoziţia beneficiarului şi a organelor de control abilitate ori
de câte ori este nevoie. 

În Documentaţia de atribuire orice referire la origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau 
de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, norme, standarde, calificări, autorizări, atestări, certificări 

' J , ' 

etc., va fi considerată ca fiind însoţită de menţiunea „sau echivalent". 

Numele şi prenumele Func�a 

Avizat- Vieru Mariana Director Executiv 

Verificat - Toma Cătălin Director Executiv Adjunct 

Verificat - Burcioagă Aurelia Şef Serviciu 

lntocmit, 2 ex - Dudău Alexandru Consilier 
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