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JUOftUL VASLUI 

Avand în vedere natura şi complexitatea lucrărilor ce urmează a fi executate, precum şi riscurile privind 
accidentele de muncă ce pot să apară pe parcursul execuţiei lucrărilor trebuie asigurată respectarea strictă a 
legislaţiei referitoare la securitatea muncii. 

Normele de protecţia muncii cuprind prevederi obligatorii pentru desfăşurarea activităţii din economia 
naţională. 

Pentru toate lucrările proiectate se vor respecta măsurile de protecţia muncii prevăzute în normele legale, 
precum şi cele pentru paza şi stingerea incendiilor. Se vor respecta instrucţiunile de folosire şi întreţinere 
prevăzute în normativele tehnice ale utilajelor şi mijloacelor de transport. 

La execuţie se vor respecta Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 şi Normele generale de protecţie a muncii, 
ediţia 1996. 

Semnalizarea punctelor de lucru se va executa conform normelor în vigoare. Operaţiile de semnalizare şi 
costul acestora cad în sarcina antrepenorului. 

4. RESURSE NECESARE ÎNDEPLINIRII PRESTAŢIILOR
Resursele umane se vor detalia in concordanta cu cerinţele privind atestarea personalului in vederea

desfăşurării activităţii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginţi/diriginte de şantier (atestări MLPAT pentru 
domeniile: 

)o" 2.3. - Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă B; 
)o" 3.3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local 
)o" 6 • Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală 
)o" 8. - Instalaţii aferente construcţiilor: 

• 8.1. Instalaţii electrice;
• 8.2. - Instalaţii sanitare, termoventilaţii;
• 8.3. - Instalaţii gaze

)o" 9.2 - Reţele termice şi sanitare 
ln mod obligatoriu, ofertantul va anexa la oferta următoarele: 

Autorizaţie/Autorizaţii de "Diriginte de şantier'' pentru domeniul sus menţionat, eliberata/e de către 
Inspectoratul de Stat in Construcţii, valabila la data depunerii ofertei, in copie certificata "conform cu originalul". 
5. CONFIRMAREA SI RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Dirigintele va întocmi Rapoarte de activitate lunare, in care va menţiona serviciile prestate si documentele
întocmite in cursul activităţii pe perioada de raportare. Acest raport de activitate va însoţi facturile prezentate la 
plata. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea si exactitatea datelor înscrise in situaţiile de lucrări. 
Documentele primare se vor păstra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor 
respective, la furnizor pentru a fi puse la dispoziţia beneficiarului si a organelor de control abilitate ori de cate ori 
este nevoie. 

Orice referire în documentele achiziţiei care indică o anumită origine, sursă, producţie, producător, un 
procedeu special, un standard, un normativ, o marcă de fabrică sau de come�. un brevet de invenţie, o licenţă de 
fabricaţie, sunt menţionate doar cu scopul de a identifica cu uşurinţă tipurile de produs ca şi concept şi nu au ca 
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii sau lucrări. Aceste 
specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent", iar ofertantul are obligaţia de a demonstra 
echivalenţa produselor/serviciilor/lucrărilor ofertate cu cele solicitate, dacă este cazul. 

Numele i renumele Func ia Data 
Avizat - Vieru Mariana Director Executiv .(l.3. 02

Verificat- Toma Cătălin Director Executiv Ad'unct 
Verificat - Burcioa ă Aurelia Sef serviciu 
lntocmit, 2 ex - Năstăsache Ciprian Consilier 
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