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                                                                                                Preşedinte 

                                                                                                 Dumitru Buzatu 
 

  
CAIET DE SARCINI 

privind achiziția de  Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de 
investiție „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ PROFESIONALĂ 

SPECIALĂ „SFÂNTA ECATERINA” HUȘI” 
 

 
Cod CPV: 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor 
 

 
1 INTRODUCERE  

Prin intermediul acestei proceduri de achiziție publică vor fi contractate serviciile 
de Dirigenție de Șantier, care sunt necesare realizării obiectivului de investiție 
„Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sfanta Ecaterina” 
HUȘI” finanțat  în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 
10 - Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale, cod SMIS 121046. 

În cadrul acestei proceduri, UAT Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui 
îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul 
Contractului. 

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de 
Ofertant și Contractant care vor avea același înțeles.  

 
2 CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII 
2.1  Informații despre Autoritatea Contractantă  
Tabelul nr. 1 
Nr. Informație Detaliere 

1 

Autoritate 
Contractantă: 
denumire, adresa, 
pagina web 

UAT Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui , str. 
Ștefan cel Mare nr. 79, cod 730168, municipiul Vaslui, 
județul Vaslui, tel-0235-361089, fax- 0235-361090, email: 
consiliu@cjvs.eu, http://www.cjvs.eu 

2 Misiune  Consiliul Județean Vaslui are misiunea de a coordona 
activitatea consiliilor locale, in vederea realizării 
serviciilor publice de interes județean, care să asigure: 
- îmbunătățirea calității vieții locuitorilor; 
- dezvoltarea economico socială a județului; 
- gestionarea și valorizarea patrimoniului județean. 

3 Sectorul de activitate Servicii de administrație publică locală 
4 Activitate principală/ 

atribuția principală 
-organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice 
de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi 
regiilor autonome de interes judeţean; 
- dezvoltarea economico-socială a judeţului; 

mailto:consiliu@cjvs.eu
http://www.cjvs.eu/
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- gestionarea patrimoniului judeţului; 
- gestionarea serviciilor publice din subordine; 
- cooperarea interinstituţională. 

5 Activitățile/atribuțiile 
Autorității 
Contractante  care 
sunt 
afectate/influențate 
de rezultatul 
Contractului ce 
urmează a fi atribuit  
(direct sau indirect) 

Asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes judeţean privind educația și serviciile sociale 
pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a 
persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau 
grupuri aflate în nevoie social. 

 
2.2  Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 

Unitatea Administrativ - Teritoriala Județul Vaslui deține în domeniul public  
obiectivele aferente Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși, conform 
cărții funciare nr. 74275.     

In data de 1.04.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr.4099 prin POR 2014-
2020, pentru realizarea investiției „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ 
PROFESIONALĂ SPECIALĂ „SFÂNTA ECATERINA” HUȘI”. 
 
Obiectul prezentului caiet de sarcini este reprezentat de supravegherea lucrărilor prin 
diriginte/diriginți de șantier pentru lucrările ce se vor realiza la căminul internat (corp 
C2) și cantină ale Școlii profesionale Sf. Ecaterina Huși(corp C3), în cadrul proiectului 
finanțat prin POR 2014-2020.   
  
2.3  Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări 

 Proiectul este complementar cu o altă investiție realizată la Scoala profesională 
Specială Sf. Eaterina Huși, respectiv ,,Construcție corp școală” proiect finanțat prin 
PNDL 2, aflat în curs de finalizare. 
 
3 DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 
3.1 Obiectivele proiectului 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare la 
învățământul profesional și tehnic al tinerilor cu cerințe educaționale speciale prin 
asigurarea unei infrastructuri educaționale de calitate adecvată nevoii acestora. 

Asigurarea condițiilor optime de pregătire profesională pentru tinerii cu cerințe 
educative speciale din județul Vaslui, care provin în procent de peste 92% din afara 
municipiului Huși unde este localizată singura școală profesională specială din județ, 
reprezintă o condiție esențială pentru a dezvolta acestor tineri abilități sociale, 
competențe profesionale și a le crește  astfel capacitatea de integrare socio-
profesională. 

Pentru a asigura aceste condiții UAT – Judetul Vaslui a elaborat și înaintat spre 
finanțare prin POR 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea Infrastructurii 
Educaționale proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială 
„Sfânta Ecaterina” HUȘI” care are ca obiect principal reabilitarea clădirilor cantină și 
cămin internat și dotarea cu echipamente specifice a cantinei. 

Având în vedere creșterea valorii materialelor de construcții în anul 2021, 
principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții realizat de 
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Județul Vaslui în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala 
Profesională Specială „Sfanta Ecaterina” HUȘI”, SMIS 121046, au fost revizuiți la 
faza PTh și aprobați prin HCJ Vaslui nr. 213/2021 pentru aprobarea modificării HCJ 
Vaslui nr. 24/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI). 

 
3.2 Scopul și obiectul contractului de servicii  

Scopul contractului este asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de 
construcții prin diriginți de specialitate sau operatori economici de consultanță 
specializați, pe tot parcursul lucrărilor la investiția ,,Reabilitare, modernizare și 
dotare Școala Profesională Specială „Sfanta Ecaterina” HUȘI” 
Obiectul prezentului caiet de sarcini este reprezentat de supravegherea lucrărilor 
prin diriginte/diriginți de șantier pentru lucrările ce se vor realiza la căminul 
internat (corp C2) și cantină ale Școlii profesionale Sf. Ecaterina Huși(corp C3), în 
cadrul proiectului finanțat prin POR 2014-2020.   
   
Dirigintele de șantier este persoana fizică care îndeplinește condițiile de studii și 
experiență profesională, fiind angajată de Beneficiar pentru verificarea calității 
materialelor și produselor puse în lucrare și pentru verificarea execuției corecte a 
lucrărilor de construcții.  
 
Contractantul poate fi o singură persoană autorizată pentru toate domeniile, sau mai 
multe persoane autorizate pentru câte unul din domeniile solicitate de Beneficiar. El 
poate activa ca persoană fizică independentă sau în cadrul unei societăți de 
consultanță și este răspunzător atât față de angajator cât și față de organele abilitate 
ale statului pentru execuția conformă cu proiectul și cu reglementările tehnice în 
vigoare. 
 
3.3 Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

Prin implementarea proiectului de finanțare nerambursală se vor atinge 
urmatoarele rezultate:  
 un campus modernizat cu spatii de recuperare, recreere, socializare, cazare si 

masa care respecta standardele in vigoare si a obtinute toate avizele legale de 
functionare.  

 1 corp cantina cu o capacitate de 90 de elevi/serie, modernizat si dotat cu 
bunuri  

 1 corp camin internat cu o capacitate de cazare de 111 locuri, cu spatii 
destinate recuperarii, socializarii, recreerii si cazarii, reabilitate, 
recompartimentate si  

 132 elevi cu CES participanti la procesul educational in Scoala Profesionala 
Speciala "Sfanta Ecaterina" care beneficiaza de conditii imbunatatie de 
recuperare, recreere, socializare, cazare si masa/ pe an din care cel putin 44 
fete si 88 baieti, cel putin 50% din provenind din familii defavorizate si 100% 
fiind cu dizabilitati si certificat de incadrare in grad de handicap si prin aceasta 
inscriindu-se in categoria dezavantajata.  

Beneficiarul direct al rezultatelor proiectului va fi Școala Profesională Specială 
„Sf.Ecaterina” Huși. 
 
3.4  Descrierea investiției 

Pentru executarea lucrarilor se vor parcurge următoarele etape: 



 

Page 4 of 21 
 
 
 

Cămin internat: 
Se vor investiga cu prioritate: 

–starea fundatiilor exterioare si adâncimea de fundare; 
–starea fundatiilor interioare si adâncimea de fundare; 
–starea zidăriei de cărămidă din peretii exteriori; 
–starea peretilor structurali din cărămidă si starea planseelor. 

În zonele din subsolul tehnic, unde sunt prezente degradări ale armăturilor si 
segregări ale betoanelor se va proceda în modul următor:  

–curătirea suprafetelor cu peria de sârmă inclusiv a armăturii; 
–suflarea cu aer comprimat până la curătirea perfectă;  
–aplicarea unui lapte de ciment tencuialä de mortar de ciment M200T, numai în 
zonele unde s-a produs fenomenul. 

Propunerile de recompartimentare ale camerelor de cazare se vor realiza cu 
materiale usoare (de exemplu: pereti gipscarton). 

Se va acorda o atentie deosebită la crearea golurilor în plansee pentru realizarea 
instalatiilor.  
Interventii la elementele structurale: 
Se vor adopta următoarele solutii de interventie: 

–la nivelul fundatiilor nu se va interveni, decât în cazul în care după 
decopertarea tencuielilor se observă fisuri sau crăpături ale fundatiilor; 

–în urma identificării fisurilor în peretii structurali (dacă este cazul), acestea se 
vor repara prin injectare sub presiune cu răsini epoxidice si zonele respective se vor 
placa cu tesătură din fibra de carbon ori fibră de sticlă. Se va utiliza tehnologia 
adecvată propusä de producător. 

–peretii de compartimentare interiori se vor realiza tip sandwish din gips carton 
vată minerală de 15 cm grosime. Gips cartonul va fi rezistent la umezeală si peretii se 
vor placa cu faiantă (în grupurile sanitare). Peretii vor avea schelet de aluminiu si se 
vor ancora temeinic în diafragmele existente.  

–se va reface pardoseala tasata in zona fara subsol; 
-fisurile din peretii din zidarie vor fi injectate cu o solutie bicomponenta; 

Interventii la elementele nestructurale: 
Aceste indicatii sunt vitale pentru sănătatea clădirii. Având în vedere natura 

dificilă a terenului de fundare (teren sensibil Ia umezire) se va hidroizola constructia 
luând următoarele măsuri: 
–se vor reface trotuarele perimetrale cu hidroizolarea rostului la interfata cu clădirea, 
pe tot conturul. Trotuarele, de min. 100 cm lătime vor avea pante transversale si 
longitudinale cf. normelor; 
–se va sistematiza incinta pentru a îndepărta apele meteorice de lângă amplasament; 
–se va executa un sistem fiabil de colectare a apelor de pe învelitoare de îndepărtare a 
acestora de lângă amplasament. 
 
Cantina: 

În zonele din subsol, unde sunt prezente degradări ale armăturilor si segregări ale 
betoanelor se va proceda în modul următor: 

-curăţirea suprafeţelor cu peria de sârmă inclusiv a armăturii; 
-suflarea cu aer comprimat până la curăţirea perfectă; 
-aplicarea unui lapte de ciment şi tencuială de mortar de ciment M200T, numai în 
zonele unde s-a produs fenomenul. 

Propunerile de recompartimentare ale bucătăriei ( zonă aflată peste subsolul 
parţial) se vor realiza cu materiale uşoare (de exemplu pereţi ghipscarton). 
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Celelalte recompartimentări vor putea fi realizate din zidărie de cărămidă, cu 
asigurarea ancorării panourilor de zidărie de structura de rezistentă a clădirii. 

Se va acorda o atentie deosebită la crearea golurilor în plansee pentru realizarea 
instalaţiilor. 

-după decopertarea tencuielilor se va investiga zidăria de compartimentare şi 
închidere pas cu pas pentru identificarea fisurilor. Pentru fisuri cu deschiderea de max. 
3 mm se va reface continuitatea zidăriei dar şi contactul cu suprafaţa elementelor de 
beton armat prin injectarea manuală cu lapte de ciment şi aracet 40%, sau o sollutie 
bicomponenta. Pentru fracturi, se vor rezidi zonele afectate şi se vor cămăşui pe o faţă 
şi pe alta cu plase sudate tip 106GQ126: 4*100/4* l00mm şi mortar M100T de 4 cm 
grosime; se vor realiza subzidiri in zona fundatiilor tasate; 

-se va realiza reparatii la betonul degradat cu un adeziv special petru 
consolidare; 

-se va reface pardoseala in zona fara subsol; 
-se va reface şarpanta din lemn ignifugat; 
-se va hidroizola construcţia; se vor reface trotuarele perimetrale din beton 

armat, cu o lăţime de min. 100 cm şi 10 cm grosime. Se vor turna peste un strat filtrant 
de nisip si pietriş de l0cm grosime, iar la interfaţa cu clădirea se va asigura un cordon 
de bitum filerizat ce se va proteja cu finisajele faţadei. Tot în vederea hidroizolării 
clădirii se va prevedea un sistem corect dimensionat de colectare şi evacuare a apelor 
pluviale provenind de pe acoperiş. Burlanele vor coborî până la 10 - 15 cm deasupra 
trotuarelor. în aceeaşi idee, refacerea instalaţiilor purtătoare de apă este benefică. 

Refunctionalizarea clădirii 
 Pereţii noi ce se vor realiza vor fi din zidărie de BCA ori blocuri ceramice cu 
respectarea tuturor prevederilor CR6 aferente zidăriilor nestructurale : ancorare în 
elementele de b.a. conexe, armare în rosturi, etc. Deasupra golurilor de uşă din pereţii 
noi se vor dispune buiandrugi structurali fie din beton armat fie din profile metalice tip 
U, cu respectarea aceluiaşi normativ CR6. Se va avea grijă ca pereţii necesari în zona 
de deasupra subsolului să se dispună pe liniile de rezistenţă ale planşeului (grinzi, 
pereţi) ori să se realizeze din gips carton rezistent la umezeală. Golurile ce se vor 
practica în pereţii existenţi se vor prevedea de asemenea cu buiandrugi structurali din 
beton armat. 
  
3.5  Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate 
În realizarea serviciilor solicitate, activitatea Contractantului va fi condusă de 
următoarele principii: 

- Imparțialitate - față de Constructor, Furnizori și Proiectant, ținând seama de 
prevederile Legii concurenței și Legii privind combaterea concurenței neloiale; 

- Profesionalism - trebuie să aibă pregătirea profesională confirmată prin studii de 
specialitate și prin practică care să dea încredere în desfășurarea activității, să 
fie autorizați conform Ordinului nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea 
Procedurii de autorizare a diriginților de șantier; 

- Fidelitate - față de cerințele investiției din punct de vedere al calității, costului 
și duratei de execuție. Fidelitatea se exprimă prin angajamentul său de a 
acționa în numele și pentru apărarea intereselor investiției; 

- Respectarea legalității - a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și normelor 
tehnice în vigoare. 

Dirigintele de șantier trebuie sa verifice și să răspundă de: 
- Verificarea conformității, din punct de vedere calitativ, a materialelor și 

echipamentelor puse în lucrare cu cerințele proiectului; 
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- Verificarea legalității execuției lucrărilor de construcții; 
- Verificarea conformității documentației de execuție cu reglementările legale și 

tehnice specifice. 
Dirigintele de şantier va asigura asistenţa tehnică de specialitate pentru lucrările de 

construcţie aferente obiectivului de investiţie menţionat anterior. 
Activitățile Dirigintelui de șantier trebuie să fie conforme cu cerințele stabilite prin 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 
ulterioare și Ordinul nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a 
diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare și prin cerințele altor 
legi incidente in vigoare. Dirigintele de șantier își va desfășura activitatea ca 
reprezentant al Autorității Contractante în relațiile cu Proiectantul, Constructorul, 
Inspectoratul de Stat în Construcții și alte autorități implicate în avizarea lucrărilor de 
execuție. 

 
3.6  Obligațiile și responsabilitățile prestatorului, fără a se limita la acestea: 
În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii, confom 
Ordinului ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.496/13.05.2011 pentru 
aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, cu modificările și 
completările ulterioare, prestatorul serviciului de asistență tehnică - dirigintele de 
șantier / diriginții de șantier au următoarele obligații: 

A. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru activităţile 
premergătoare începerii execuţiei lucrărilor. 
Activități în perioada de pregătire a investiției, dar nu limitative. 
În această etapă, atribuțiile Dirigintelui de șantier se armonizează cu prevederile 
Ordinul nr. 1.496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de 
șantier, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

•  dirigintele de șantier verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuție al 
Antreprenorului, inclusiv existența fizică a resurselor necesare îndeplinirii 
programului transmis; 
•  dirigintele de șantier va verifica garanțiile Antreprenorului și va emite în scris 
recomandarea de aprobare/ respingere a acestora; 
•  dirigintele de șantier va verifica și va propune spre aprobare/respingere polițele 
de asigurare ale Antreprenorului conform condițiilor din contract și se va asigura că 
acestea sunt încheiate în conformitate cu prevederile contractului, sunt și rămân în 
vigoare și au acoperire pe toată perioada specificată în contract; 
•  dirigintele de șantier va aproba sau respinge motivat propunerea de 
Reprezentant al Antreprenorului în termen de 5 zile calendaristice. Aprobarea 
Dirigintelui de șantier poate fi retrasă în orice moment printr-o notificare adresată 
Antreprenorului; 
•  dirigintele de șantier își poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul 
Antreprenorului în următoarele situații: 
-  Reprezentantul Antreprenorului nu îndeplinește, în mod grav sau repetat, 
obligațiile Contractuale și/ sau 
-  Prin acțiunile sau inacțiunile Antreprenorului, siguranța și securitatea muncii și/ 
sau protecția mediului sunt puse în pericol; 
•  verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor 
legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate; 
•  verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului 
de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului; 
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•  studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute 
pentru realizarea construcțiilor; 
•  verifică existența expertizei tehnice fiind cazul de lucrări de intervenții asupra 
construcțiilor existente; 
•  verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de 
către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic 
atestat, acolo unde este cazul; 
•  verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției; 
•  verifică existența în proiect a programelor de verificare și control a calității pe 
șantier; 
•  verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a 
comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită; 
•  preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, 
libere de orice sarcina; 
•  participă împreună cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a 
construcției si la stabilirea bornelor de reper; 
•  predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier; 
•  verifică existența procedurilor / instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea 
respectivă; 
•  verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și 
la Inspectoratul de Stat în Construcții; 
•  verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde 
prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil. 

B. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pe parcursul execuţiei 
lucrărilor. 
Activități în perioada de execuție a lucrărilor, dar nu limitative. 
În această etapă, atribuțiile Dirigintelui de șantier se armonizează cu prevederile 
Ordinul nr. 1.496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriguiților de 
șantier, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

•  urmăresc realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile autorizației de 
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în 
vigoare; 
•  verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru 
construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în 
proiecte; 
•  interzic utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de 
conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic; 
•  interzic utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau 
cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat; 
•  verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în 
vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în 
reglementările tehnice; 
•  verifică respectarea procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea 
respectivă; 
•  interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;  
•  participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 
•  efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și 
ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-
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verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce 
devin ascunse etc.; 
•  asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă; 
•  transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau 
ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe 
parcursul execuției; 
•  informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în 
vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor; 
•  urmăresc respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor 
dispuse de proiectant/de organele abilitate; 
•  verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor 
legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor; 
•  anunță Inspectoratul de Stat în Construcții privind oprirea/sistarea executării 
lucrărilor de către investitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând 
perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform 
proiectului; 
•  anunță Inspectoratul de Stat în Construcții privind reluarea lucrărilor la 
investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor 
pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros; 
•  preiau documentele de la constructor și proiectant și completează cartea 
tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 
•  urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul 
deținătorului acestuia; 
•  va întocmi rapoarte de activitate lunare, confirmate de către coordonatorul 
tehnic al investitorului; 
•  solicită efectuarea de măsurători privind protecția mediului pentru a verifica 
dacă sunt respectate măsurile de monitorizare și de reducere a impactului asupra 
mediului, în conformitate cu cerințele legislației României în domeniu. Încercările 
vor fi executate la locurile și timpii ceruți de Dirigintele de Șantier, iar 
Antreprenorul va executa aceste teste și măsurători pe cheltuiala sa și cu 
instrumente furnizate de către acesta. 

C. Acordarea de asistență tehnică Beneficiarului pentru îndeplinirea 
Cerințelor Specifice a Contractului de finanțare aferent proiectului. 

•  Studierea și cunoașterea clauzelor Contractului de Finanțare; 
•  Participarea la vizita în teren a experților finanțatorului; 
•  Participarea la elaborarea răspunsului la eventualele solicitări de informații 

suplimentare pentru documentele ce vizează lucrările solicitate la plată (inclusiv 
modificări, completări sau refacerea acestora); 

•  Aplicarea unei proceduri de verificare cantitativă și calitativă a lucrărilor care 
să permită decontarea corectă a lucrărilor executate, astfel încât cheltuielile angajate 
să fie încadrate distinct, corespunzător tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile), 
răspunzând în fața Autorității Contractante de corectitudinea și eligibilitatea 
cheltuielilor în vederea rambursării. De asemenea Contractantul este direct 
răspunzător în fața Autorității Contractante pentru sumele din facturile de lucrări, 
acceptate de el, solicitate la plată  dar neacceptate de către experții verificatori din 
partea finanțatorului, ca fiind aferente cantităților de lucrări neconstatate la vizita pe 
teren sau pe motiv de neconformitate, de depășire linie bugetară conform devizului 
general aprobat; 
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•  Pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, 
diriginții de șantier sunt la dispoziția Autorității Contractante pe tot parcursul 
execuției lucrărilor. 

D. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru recepţia lucrărilor. 
Comisia de recepție se constituie și își desfășoară activitatea conform HG nr. 

343/2017, cu modificările și completările ulterioare. Lucrările nu vor fi recepționate 
până nu se efectuează verificările și Testele la Terminare prevăzute. 

Dirigintele de șantier, dacă circumstanțele excepționale sau meteorologice fac 
imposibile evaluarea stării Lucrărilor și/ sau testarea acestora în pregătirea Recepției 
la Terminarea Lucrărilor sau a Recepției Finale, după consultarea, în măsura 
posibilului, a Antreprenorului, va întocmi o declarație prin care se certifică 
imposibilitatea. Se vor efectua verificarea și testarea în termen de 30 de zile de la 
data la care această imposibilitate încetează. 

În urma verificării și testării, Dirigintele de șantier va notifica Antreprenorul cu 
privire la rezultatul Testelor la Terminare. În conformitate cu prevederile notificării și 
în termenul prevăzut de aceasta, Dirigintele de șantier poate solicita demolarea și 
reconstruirea sau reparația oricărei Lucrări în care s-au utilizat Materiale și/sau 
Echipamente neconforme cu prevederile Contractului sau care au fost executate în 
perioadele de suspendare. 

În termen de 10 zile de la data notificării de către Antreprenor, Dirigintele de 
șantier va verifica dacă sunt întrunite condițiile de recepție și va emite către 
Beneficiar, cu o copie Ia Antreprenor, un raport la Terminarea Lucrărilor prin care 
Dirigintele de șantier va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliată, admiterea, 
amânarea sau respingerea recepției Lucrărilor. 

Dirigintele de șantier va aproba Proiectul tehnic de execuție actualizat „as built” și 
va elabora devizul general (final) al investiției. In această etapă, atribuțiile Dirigintelui 
de șantier se armonizează cu prevederile art. 44, lit. c) din Procedura de autorizare a 
diriginților de șantiere, aprobată prin ORDIN nr. 1.496/13.05.2011, astfel: 

•  asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc 
actele de recepție; 
•  verificarea documentelor de la constructor în legătură cu cartea tehnică a 
construcției, respectiv întocmirea și completarea împreună cu Antreprenorul a cărții 
tehnice a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 
•  urmăresc soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție; 
•  predau către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după 
efectuarea recepției la terminarea lucrărilor 

E. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie. 
• După recepția la terminarea lucrărilor, Dirigintele de șantier urmărește 

comportarea post execuție a lucrărilor, întocmind în acest sens Jurnalul 
evenimentelor pe care-l va prezenta periodic Beneficiarului pentru 
avizare. 

• Dacă în perioada de garanție acordată lucrărilor constată degradări ale 
lucrărilor executate apărute din vina exclusivă a Constructorului, 
Dirigintele de șantier va solicita Constructorului rezolvarea imediată a 
problemelor constatate. Dirigintele de șantier va urmări rezolvarea 
remedierilor și va informa Beneficiarul de soluționarea acestora. 

• Dacă Constructorul nu-și respectă obligațiile contractuale, Dirigintele de 
șantier are obligația de a-l soma pentru a se înscrie în clauzele 
contractuale și dacă nici în acest caz Constructorul nu se conformează, îl 
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va notifica și va propune Beneficiarului executarea remedierilor cu alt 
constructor, cheltuiala fiind suportată de Constructorul care nu și-a 
îndeplinit obligațiile. 

• Dirigintele de șantier certifică la plată sumele reținute sau confirmă 
eliberarea Garanției de bună execuție. 

• Pe perioada de garanție Cartea tehnică a construcției, predată la 
terminarea lucrărilor Beneficiarului, va fi completată (dacă este cazul) la 
sediul Autorității Contractante. 

F. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru recepția finală a 
lucrărilor. 

•  asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc 
actele de recepţie; 
•  urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie; 
•  predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după 
efectuarea recepţiei finale. 
 

3.7 Controlul financiar al contractului de execuție lucrări 
Dirigintele de șantier va avea responsabilitatea avizării situaților de lucrări 

pentru lucrările executate de Constructor, în concordanță cu oferta anexată la 
contractul de execuție și proiectul tehnic (inclusiv caiet de sarcini și liste de cantități). 

Dirigintele de șantier va verifica și revizui, după caz, situațiile de lucrări 
înaintate de către Constructor în termen de 10 zile de la primirea acestora, prin 
emiterea unui raport ce va fi atașat la situațiile de lucrări. După confirmarea 
dirigintelui de șantier, situațiile de lucrări se depun la registratura beneficiarului, 
urmând ca în termen de 10 zile să fie aprobate de achizitor. Toate situațiile de lucrări 
vor conține, în afara plăților curente, situația clară, fizic și valoric, precedentă și 
cumulată. Decontarea lucrărilor se va face pentru cantitățile real executate, rezultate 
din măsuratori și înscrise în Foile de atașament raportate la cele contractate. Situațiile 
de lucrări se vor întocmi folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele 
de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexă la contract. 

Modul de măsurare a cantităților real executate va fi cel prevăzut în 
reglementările tehnice, în Caietele de Sarcini sau în alte documente din contract. 
Măsuratorile vor fi efectuate de către Dirigintele de șantier împreună cu 
reprezentantul Constructorului. Dacă metoda de măsurare nu este clară, Autoritatea 
Contractantă va indica Constructorului, prin intermediul Dirigintelui de șantier, metoda 
de măsurare.  

Măsuratorile se fac de regulă lunar. Pentru lucrările ce devin ascunse 
măsuratorile se fac la finalizarea acestora, odată cu întocmirea procesului verbal de 
recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse. 

Dirigintele de șantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite 
fără a fi verificate și ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative și calitative ale 
lucrărilor ce devin ascunse și va dispune refacerea lor dacă este cazul. 

În cazul în care se va constata că lucrările sunt corespunzătoare, costurile 
implicate vor fi suportate de către diriginte, iar în caz contrar acestea se vor reface pe 
cheltuiala Constructorului. 

În situațiile de lucrări, se vor evidenția valorile lucrărilor real executate la data 
de decontare, valorile variațiilor în situația în care sunt lucrări suplimentare sau 
renunțări, toate acestea fiind evidențiate pentru perioada curentă, pentru perioada 
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anterioară și cumulat. După aprobarea situațiilor de către Autoritatea Contractantă, 
Constructorul va putea înainta Factura de plată pentru sumele cuvenite.  

Situațiile de lucrări vor fi vor fi compuse din următoarele documente: 
a) atașamente cu volumul lucrărilor executate solicitate pentru decontare; 
b) situațiile de plată pentru lucrările executate și centralizatoarele situațiilor de 

plată; 
c) proces-verbal de recepție calitativă/de lucrări ascunse/la terminare, etc.; 
d) documentele de calitate, conformitate și garanție pentru materialele puse în 

operă (certificate de conformitate/performanță pentru materialele puse în 
operă); 

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziționate din import; 
f) rapoarte de încercări eliberate de către laboratoare acreditate; 
g) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele 

importate; 
h) fotografii color relevante ale investiției (pentru lucrările executate). 

Dacă Dirigintele de șantier nu este de acord cu Situația de plată sau 
documentația nu este completă sau edificatoare, Constructorul trebuie să completeze 
documentația cu acele piese pe care Dirigintele de șantier le solicită pentru 
clarificarea problemelor apărute. 

Dirigintele de șantier va notifica situațiile nou apărute Autorității Contractante 
și Proiectantului și, în colaborare cu Constructorul, va propune reglarea prin Note de 
Comandă Suplimentară/ Renunțare numai în cazul în care acestea sunt solid motivate 
prin Dispoziții de Șantier emise de Proiectant și acceptate de Autoritatea Contractantă. 
 
3.8  Atribuțiile și responsabilitățile Părților 
Contractantul este pe deplin responsabil pentru: 
a. asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul estimat pentru derularea 

contractului și prezentat în cadrul acestui document; 
b. îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 

prevederilor legale și contractuale relevante precum și cu deplina înțelegere a 
complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure 
îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin furnizarea – prin intermediul 
Planului de management al calității – a asigurării că activitățile și rezultatele sunt 
realizate la parametrii calitativi solicitați; 

c. asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru 
organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea 
serviciilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru prestarea 
serviciilor; 

d. asigurarea unui anumit grad de flexibilitate în prestarea serviciilor în funcție de 
necesitățile obiective ale Autorității Contractante la orice moment în derularea 
contractului; 

e. prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini; 
f. prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele 

Autorității Contractante; 
g. colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile 

desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul 
Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback). 

 
Notă:  În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea de către ambele părţi a 
contractului de servicii, Prestatorul serviciului de dirigenție de șantier va prezenta 
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către beneficiar asigurarea de risc profesional conform art. 31 din Legea nr. 10 din 
18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările 
ulterioare „Proiectanţii, precum şi specialiştii atestaţi tehnico-profesional sau 
autorizaţi, prevăzuţi la art. 6, au obligaţia să încheie asigurări de răspundere 
civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică”. 
 
Notă: Dirigintele de șantier reprezintă Autoritatea Contractantă în fața organelor de 
Control, răspunzând de conformitatea tehnica a investiției. Răspunde solidar cu 
Autoritatea Contractantă în cazul în care în urma verificărilor efectuate de 
organele de control abilitate se constata neconformități din punct de vedere tehnic 
în realizarea investiției, motiv care ar putea avea ca efect corecții financiare. 
 
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  
a. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru 

obținerea rezultatelor așteptate, cum ar fi: date de intrare, raportări, situații 
specifice; 

b. punerea la dispoziția Contractantului, dacă este cazul, a unui spațiu de lucru 
mobilat și echipat cu echipamente informatice și de comunicare; 

c. desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit 
Contractantului; 

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a 
Contractului. 

Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia Dirigintelui de Şantier, dupa caz, 
următoarele documente: 

• Un exemplar din documentaţia tehnica de execuţie; 
• Detaliile de execuţie; 
• Caietele de sarcini pe specialităţi; 
• Un exemplar din contractul de lucrări încheiat cu constructorul;  
• Avizele, acordurile si autorizaţia de construire; 
• Graficul de timp pentru execuţia lucrărilor de construcţii;  
• Programul de control pe faze propus de proiectant. 

 
4 ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor 
având în vedere că etapele pentru realizarea obiectivului de investiţie şi conţinutul 
documentelor sunt reglementate prin legislație specifică.  

Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată. 
Metodologia prezentată trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în 
domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în Propunerea Tehnică, iar abordarea 
propusă trebuie să fie în concordanță cu metodologia propusă. 
 
5 PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE/SERVICIILE SOLICITATE 
Activitățile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza unui Plan de lucru/Grafic 
pentru derularea activităților inclus în Propunerea Tehnică a Ofertantului devenit 
Contractant. 
Planul de lucru pentru  activitățile din cadrul Contractului se actualizează imediat 
după semnarea Contractului și devine dată de intrare pentru monitorizarea progresului 
activităților în cadrul Contractului. 
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6 LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR 
6.1  Locul desfășurării activităților 
Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza în cea mai mare 
parte la amplasamentul obiectivului de investiții amplasat în municipiul Huși, județul 
Vaslui. 
 
6.2  Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata 

prestării serviciilor 
Autoritatea Contractantă intenționează începerea serviciilor, imediat după semnarea 
Contractului, constituirea garanției de bună execuție a contractului de servicii și 
emiterea Ordinului administrativ de începere, în conformitate cu prevederile legale și 
ale contractului de servicii.  
 
Ordinul de Începere se va emite în maxim 15 zile de la semnarea Contractului de 
către ambele părți contractante și după constituirea Garanției de Bună Execuție. 
 
Contractul de achiziție publică intră în vigoare de la data semnării și înregistrării 
acestuia de către ambele părți și se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor 
contractuale. 
Perioada de prestare a serviciului de dirigenție de șantier este corelată cu perioada de 
execuție a lucrărilor și se va presta în trei etape: 

Prima etapă: perioada de execuție a lucrărilor se va realiza într-un termen 
estimat de 20 luni de la data menționată în ordinul de începere; 

A doua etapă: recepția la terminarea lucrărilor; 
A treia etapă: perioada de garanție acordată lucrărilor, de la data recepției la 

terminarea lucrărilor și până la recepția finală. 
 

Notă: În situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității 
Contractante a termenelor de execuție a lucrărilor sau a perioadei de 
implementare a proiectului, durata contractului de prestări servicii se va prelungi 
automat fără a fi necesar acordul de voință expresă a Părților în acest sens și fără 
costuri suplimentare. 
 
7 RESURSELE NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA PRESTAȚIILOR  

În oferta tehnică va fi prezentat detaliat personalul care va participa la 
prestarea serviciilor de dirigenție de șantier inclusiv numele, CV-urile și dovada 
pregătirii acestuia. Diriginții de șantier nominalizați trebuie să fie atestați conform 
prevederilor legale, respectiv Ordinului nr. 1.496/2011 pentru aprobarea Procedurii de 
autorizare a diriginților de șantier și autorizarea lor să fie în următoarele domenii: 
- 2.2. Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă C; 
- 8.1. Instalaţii electrice; 
- 8.2. Instalaţii sanitare, termoventilaţii; 
- 8.3. Instalaţii gaze naturale. 
 

Contractantul va asigura personalul adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor în 
conformitate cu cerințele specificate, în funcţie de volumul și complexitatea acestora, 
iar dintre membrii echipei se va desemna un responsabil de proiect/manager de 
proiect care  va îndeplini următoarele activități, și nu numai: 
- Conducerea echipei de diriginți de șantier și coordonarea activității pentru 
îndeplinirea obiectivelor; 
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- Asigurarea comunicării cu Autoritatea contractantă, Executantul, Autorități și 
alți factori implicați în realizarea proiectului; 
- Răspunde de coordonarea proiectului, pregătirea logisticii și implementare, 
asistență, raportare și administrarea echipei de experți propuși; 
- Asigurarea unei bune comunicări cu Autoritatea contractantă, în cazul 
reclamațiilor, sau a diverselor probleme legate de implementarea contractului; 
- Coordonarea experților angajați să deruleze activitățile ce implica controlul 
calității (tehnicieni, inspector de teren, etc.); 
- Testarea și verificarea materialelor în strictă concordanță cu Specificațiile 
tehnice, în vederea aprobării din punct de vedere calitativ a tuturor lucrărilor 
certificate și înaintate către plată; 
- Urmărirea respectării Legii 10/1995; 
- Evaluarea și controlul măsurătorilor Executantului înainte ca acestea să fie 
certificate și înaintate la plată; 
- Monitorizarea execuției lucrărilor din punct de vedere cantitativ și calitativ. 
 
Notă: Responsabilul de proiect, în calitate de coordonator de echipă, trebuie să fi 
participat în cel puțin 1 proiect în care a prestat activități de 
dirigenție/supervizare/consultanță lucrări de construcții. Se vor prezenta 
documente care să ateste participarea (de exemplu: copii ale contractului de 
dirigenție/supervizare/consultanță pentru lucrarea respectivă). Responsabilul de 
proiect va fi obligatoriu inginer cu studii superioare, domeniul inginerie civilă, cu 
autorizație de diriginte de șantier în termen de valabilitate. 
 
Notă: Contractantul are obligația de a asigura valabilitatea autorizațiilor pentru 
toate persoanele nominalizate în echipă, pe toată durata contractului, inclusiv 
pentru perioada de garanție a lucrărilor, până la semnarea procesului verbal de 
recepție finală.  
 
8 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI 
AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru 
realizarea activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor 
mai bune practici, în conformitate cu regulile și regulamentele existente la nivel 
național și la nivelul Uniunii Europene.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de 
sarcini, se prezumă că, Contractantul are cunoștințe și are în vedere toate și orice 
reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei 
sale pentru atribuirea Contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de 
natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin 
prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea 
contractantă cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul 
Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt 
aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă pentru nerespectarea sau 
omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a 
oricărei prevederi legale sau normative aplicabile. 
 



 

Page 15 of 21 
 
 
 

Asigurarea serviciilor de dirigenție de șantier este o obligație legală, conform art. 
13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții. Verificarea calității 
execuției construcțiilor este obligatorie și se efectuează de către investitori prin 
diriginții de specialitate sau prin agenți economici de consultanță specializați. Pe 
timpul executării lucrărilor de construcții, diriginții de șantier, vor respecta legislația 
cu privire la calitatea în construcții, protecția muncii, protecția mediului, agrementele 
tehnice, precum și alte acte normative cu relevanță în domeniul construcțiilor, după 
cum urmează: 

• Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată) privind calitatea în construcții, 
cu completările și modificările ulterioare; 

• Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicată) privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, cu completările și modificările ulterioare; 

• Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 
completările și modificările ulterioare; 

• Ordinul nr. 1.496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a 
diriginților de șantier, cu completările și modificările ulterioare; 

• Hotărârea nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de 
stat al calității în construcții; 

• Hotărârea nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția 
construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 
privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și 
instalații aferente acestora; 

• Hotărârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 
construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

• Alte norme legislative, inclusiv Directivele europene și Regulamentele 
Parlamentului European in domeniul achizițiilor publice, proiectării si 
construcțiilo. 
 

Notă: Legislația mai sus enumerată nu este limitativă, vor fi respectate toate Legile, 
Ordonanțele, Hotărârile, Ordinele, Standardele, Reglementările tehnice  care sunt 
în vigoare la data elaborării documentațiilor și execuției lucrărilor.  
 
9 MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN 

CADRUL CONTRACTULUI 
9.1  Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant 
Documentele întocmite și/sau obținute vor fi predate de către Contractant la 
Autoritatea Contractantă pe bază de adresă de înaintare, care va fi depusă și 
înregistrată la registratura Autorității Contractante. 

Ca și documente, Dirigintele de șantier va fi responsabil pentru întocmirea 
următoarelor: 
 Raport de activitate lunar, pe fiecare specialitate (dacă este cazul) pe baza 

căruia se vor face solicitările de plată. Raportul lunar va conține descrierea 
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proiectului, descrierea lucrărilor executate în perioada raportată, problemele 
apărute și soluțiile adoptate, documentele întocmite (rapoarte pentru faze 
determinante, dispoziții de șantier, rapoarte de neconformitate și modul lor de 
soluționare, etc) și fotografii; 

 Referat de finalizare a lucrărilor, pe fiecare specialitate - înaintea recepției la 
terminarea lucrărilor; 

 Raportul intermediar pe perioada de garanție – va fi prezentat Investitorului ori 
de câte ori este nevoie, dar cel puțin la un interval de maxim 1 an, începând cu 
data recepției la terminarea lucrărilor. Rapoartele vor conține informații 
referitoare la comportarea lucrărilor în perioada de garanție, la eventualele 
lucrări de remediere necesare și la modul de execuție a acestora, precum și la 
comportarea lucrărilor aflate în monitorizare specială, precizate în Procesul 
verbal la terminarea lucrărilor (dacă este cazul);  

 Rapoarte speciale – vor fi emise în legătură cu orice aspect referitor la 
implementarea contractului sau la cererea expresă a Investitorului, în termenul 
solicitat de acesta, fără a solicita plăți, costuri suplimentare;  

 Raportul final după expirarea perioadei de garanție – acest raport va fi întocmit 
la organizarea recepției finale și emiterea Procesului verbal de recepție finală și 
va cuprinde informații privind modul de comportare a lucrărilor pe parcursul 
perioadei de garanție, defecte apărute și modul în care acestea au fost 
remediate;  se vor face precizări cu privire la completarea Cărții tehnice a 
construcției (conform HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind 
recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare) și predarea 
acestora către Investitor. 

 
Toate rapoartele și documentele relevante ale proiectului, care vor fi elaborate pe 

parcursul contractului de servicii vor deveni proprietatea Investitorului. 
Documentele mai sus menționate vor fi înaintate Autorității contractante în două 

exemplare originale, pe suport de hârtie, semnate cu semnătura olografă și ștampilate. 
Acestea vor fi însoțite de adresă de înaintare și Proces-Verbal de Predare-Primire. 
Nu se acceptă aplicarea unei ștampile cu semnătura.  

Prestatorul va înainta rapoartele și documentele precum și în format editabil 
(Microsoft Word, Excel sau echivalent). 
 
Notă: Activitățile menționate mai sus nu sunt limitative și vor fi completate și 
adaptate după caz, fără a elimina din cerințele Autorității Contractante. 
 
9.2  Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului 

Acceptarea rezultatelor/livrabilelor obținute din derularea Contractului se 
finalizează prin semnarea, după caz, a proceselor-verbale de recepție/acceptare 
parțială și a unui proces-verbal de acceptare finală. 

În perioada verificării livrabilelor în vederea recepției, elaboratorul acestora se va 
prezenta la sediul Autorității Contractante ori de câte ori va fi nevoie pentru 
clarificarea anumitor situații și le va modifica, după caz, în funcție de propunerile 
Autorității Contractante. 

Serviciile de dirigenție de șantier vor fi recepționate, prin semnarea procesului 
verbal de recepție a serviciilor de către Comisia desemnată în acest sens de 
Autoritatea Contractantă, pe baza Rapoartelor lunare de activitate întocmite de 
Contractant. 
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Ultimul raport de activitate se va transmite înainte de data recepției la terminarea 
lucrărilor. 

Semnarea Procesului verbal de recepție a serviciilor pentru Raportul final de 
activitate se va face după admiterea recepției la terminarea lucrărilor. 
 
9.3   Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului 
Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în 
momentul în care: 

a. Contractantul a realizat toate serviciile planificate a fi finalizate și toate 
cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite; 

b. Toate documentele elaborate pe baza serviciilor prestate au fost aprobate de 
Autoritatea Contractantă, pe baza cerințelor incluse în Contract;  

c. Lucrarea executată în baza serviciilor furnizate a fost admisă și Procesul 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor a fost semnat.  

 
10 BUGETUL CONTRACTULUI ȘI EFECTUAREA PLĂȚILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI 
10.1 Condiții  

Conform devizului general al obiectivului de investiție elaborat de SC BAL 
DESIGN GROUP SRL, în calitate de proiectant, valoarea estimată a contractului de 
servicii de dirigenție de șantier este de 68.338,43 lei fãrã TVA. 

Prețul va include toate cheltuielile necesare pentru execuția contractului.  
 
Notă: Propunerea financiară nu trebuie să depășească valoarea estimată totală fãrã 
TVA.  
 
10.2  Modalități de plată 

Plata serviciilor de dirigenție de șantier se va realiza de regulă lunar, 
proporțional cu Lucrările de execuție verificate si avizate de diriginții de șantier, 
astfel: 
 
Vf = (Vsl/Pl)% x Pd, in care: 
Vf - valoarea facturii emise pentru servicii prestate de dirigintele de șantier; 
Vsl - valoarea situațiilor de lucrări verificate si avizate; 
PI - prețul contractului de lucrări; 
Pd - prețul ofertat pentru serviciul de dirigenție; 
 

Plata se va face în lei, pe bază de facturi, cu ordin de plată, după prestarea și 
recepția serviciilor. 

Documente care vor însoți factura: procesul verbal de predare primire, proces 
verbal de recepţie a serviciilor, raportul de activitate lunar și devizul financiar pentru 
serviciul prestat. La ultima tranșă de plată factura va fi însoțită de  Raportul la 
Terminarea Lucrărilor. 

Autoritatea Contractantă se angajează să efectueze plata prețului contractului 
către Contractant exclusiv sub condiția îndeplinirii de către acesta în mod 
corespunzător a obligațiilor contractuale, acceptate prin aprobarea rapoartelor 
corespunzătoare de către Autoritatea Contractantă. 

În perioada în care constructorul nu va executa lucrări ca urmare a timpului 
nefavorabil, lipsa surselor de finanțare de la buget, etc., nu se vor face plăți către 
furnizorul de servicii. 
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10.3   Garanția De Bună Execuție 
Garanția de bună execuție se va constitui în lei, cuantumul acesteia fiind de 5% 

din prețul contractului, fără TVA și se va constitui conform prevederilor art. 39 și art. 
40 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau 
de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. Dovada 
deschiderii contului de garanție de bună execuție la dispoziția achizitorului reprezintă 
document al contractului. 

Garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din 
sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, prestarea serviciilor va începe 
doar după ce contractantul va face dovada faptului că a deschis un cont de disponibil 
distinct la dispoziţia achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului 
fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către 
contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din 
preţul contractului. 

În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), Contractantul are obligaţia de 
a prelungi valabilitatea garanţiei  de bună execuţie, în maxim 5 zile lucratoare de la 
data intrării în vigoare a actului adiţional. 

Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării 
celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de executie până la semnarea 
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de 
bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Contractantul nu îşi execută, execută 
cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea 
Contractantă are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată 
obligaţiile care nu au fost respectate.   
 
11   METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE 
11.1 Modul de prezentare a ofertei tehnice 

Contractantul va elabora oferta sa având în vedere cerințele formulate în caietul 
de sarcini. Toate informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea 
corespondenței cu cerințele din Caietul de Sarcini. 

Propunerea tehnică trebuie sa îndeplinească condițiile standard de asigurare a 
calității, de protecție a mediului, stabilite prin normative ale Uniunii Europene. 

Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite și 
asumate în totalitate cerințele documentației de atribuire. 

Prezentarea unei propuneri tehnice care nu respectă cerințele minime precizate 
și solicitate în documentația de atribuire va duce la respingerea ofertei, fiind 
considerată neconformă. 

În cadrul propunerii tehnice ofertanții vor prezenta o Declarație prin care se 
angajează să urmărească realizarea lucrărilor de execuție conform proiectului tehnic și 
a detaliilor de execuție, asumându-și astfel obligația respectării tuturor prevederilor 
din capitolul piese scrise - caiete de sarcini, breviare de calcul, programe de urmărire 
și control, a prevederilor din cadrul pieselor desenate și listelor de cantități, etc. 
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11.2 Structura propunerii tehnice 
Se va prezenta: 
• modul de abordare avut în vedere de ofertant pentru prestarea serviciilor; 
• metodologia de realizare a activităților în scopul obținerii rezultatelor 

așteptate.  
Conform activităților cerute prin Caietul de Sarcini se va detalia modul de 

îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească, astfel încât 
documentația tehnică finală și lucrările să răspundă cerințelor Autorității Contractante 
și legislației în vigoare. 

Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de 
activitate aferent obiectului Contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea 
incidență asupra derulării/implementării acestuia. 

Se vor identifica și explicita aspectele cheie privind îndeplinirea rezultatelor 
contractului și atingerea rezultatelor așteptate. 

Activitățile descrise pentru prestarea serviciilor solicitate vor fi reprezentate ca 
durată, la capitolul aferent din planul de lucru. 

 
11.3 Planul de lucru pentru realizarea serviciilor 

Se va prezenta: 
• denumirea și durata activităților din cadrul Contractului, așa cum sunt 

prezentate la “Metodologie”- succesiunea și interrelaționarea acestor activități; 
• ofertanții sunt încurajați ca în planul de lucru, pentru fiecare activitate cerută, 

să prezinte sarcinile/subsarcinile aferente și prezentate la “Metodologie”; 
• punctele cheie de control ale Contractului; 
• durata activităților; 
• obiectele de construcții din care sunt alcătuite lucrările; 
• planul de lucru (prezentat prin întocmirea unui grafic privind planificarea 

timpului). 
Prin documentele prezentate, ofertantul va trebui să demonstreze: 
• înțelegerea prevederilor Caietului de Sarcini; 
• abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil; 
• modalitatea în care ofertantul înțelege complexitatea proiectului corelat cu 

timpul alocat pentru prestarea serviciilor. 
De asemenea pentru fiecare activitate/sarcină în parte se vor prezenta resursele 
umane alocate precum și interacțiunea dintre activități/sarcini, inclusiv dintre membrii 
echipei. 
 
11.4. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și lucrărilor și organizarea 
acestuia  

Se va prezenta: 
• echipa propusă pentru îndeplinirea Contractului; 
• modul de abordare a activităților corespunzătoare îndeplinirii cerințelor privind 

sănătatea și securitatea în muncă; 
• modul de abordare și gestionarea relației cu subcontractorii, în raport cu 

activitățile subcontractate(dacă este cazul); 
• se va prezenta o detaliere a numărului de zile de muncă alocat personalului 

implicat în realizarea serviciilor de asistență tehnică, corelat cu activitățile 
cerute prin Caietul de Sarcini și prevăzute de fiecare ofertant. 
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În oferta tehnică va fi prezentat detaliat personalul care va participa la prestarea 
serviciilor de dirigenție de șantier.  

În cazul în care personalul nominalizat nu este angajat al ofertantului, se vor 
prezenta documente din care să reiasă modul în care ofertantul își asigură accesul la 
acești specialiști (de exemplu: angajament). 

Înlocuirea acestor persoane, după caz, se va face numai în temeiul art. 162 din HG 
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
 
11.5  Modul de prezentare a ofertei financiare 

Oferta financiară va fi elaborată în conformitate cu cerințele prezentului caiet 
de sarcini. 
Se vor avea în vedere la elaborarea ofertei financiare toate cheltuielile legate de 
prestarea serviciului, incluzând cheltuielile cu onorariile dirigenților de șantier, 
costurile cu deplasările la sediul achizitorului, etc. 

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi 
disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, respectiv să fie 
corelată cu elementele propunerii tehnice pentru a evita executarea defectuoasă a 
contractului, să nu se afle în situația prevăzută la art. 210 din Legea privind achizițiile 
publice nr. 98/2016 sau să nu reprezinte o abatere de la legislația incidentă, alta decât 
cea în domeniul achizițiilor publice. 

Valoarea totală a propunerii financiare nu trebuie sa depășească valoarea 
estimată a contractului. 

Prețul include toate cheltuielile care vor fi angajate de către prestator în 
vederea prestării tuturor serviciilor solicitate de către Autoritatea Contractantă. 

Referitor la oferta financiară, Contractantul va lua în considerare că prețul este 
fix și nu poate fi modificat. 
 
Notă: Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului 
juridic de angajare în contract. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere 
al conținutului pe toată perioada de valabilitate. 
 
Notă: Toate prețurile vor fi exprimate în cifre cu maximum două zecimale. 
 
Notă: Ofertanții vor avea în vedere faptul că beneficiarul nu acordă avans. 
 
12.         EVALUAREA OFERTEI 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scãzut. 
 
13.  MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 
 Definirea indicatorilor  
Indicatorii obiectiv verificabili pentru monitorizarea și evaluarea activității Dirigintelui 
de șantier sunt următorii: 
-    Realizarea la timp a sarcinilor sale; 
-    Aprobarea rapoartelor. 
 
Indicatorii pentru scopul proiectului sunt: 
   -    Realizarea obiectivelor specifice. 
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14.   INFORMAȚII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE 
14.1 Egalitatea de șanșe și de gen; nediscriminarea 
Ofertanții au obligaţia de a indica în cadrul ofertei tehnice faptul că la elaborarea 
acesteia au ţinut cont de asigurarea și promovarea egalității de șanse și de tratament 
între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin 
introducerea de măsuri și dispoziții pentru  interzicerea discriminărilor bazate pe 
criterii de sex, apartenența la grupuri minoritare, rasă,  religie, dizabilități etc. 
Obligaţiile privind egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea vor fi asumate ca 
obligaţie contractuală. De asemenea, ofertanții vor prezenta în cadrul ofertei tehnice o 
declarație privind modul în care respectă și încurajează accesul persoanelor 
dezavantajate la locurile de muncă nou create. 
 
14.2 Protecția datelor cu caracter personal 
Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, 
fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția 
datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care 
autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite periodic în 
legătură cu acestea. 
 
14.3 Vizitarea amplasamentului 
Ofertanții sunt îndreptățiți să facă investigații suplimentare pentru determinarea 
situației din teren. Se recomandă operatorilor economici vizitarea amplasamentului 
pentru a evalua pe proprie răspundere și cheltuială datele necesare pentru elaborarea 
ofertei. Operatorii economici pot înștiința în prealabil Autoritatea Contractantă cu 
privire la intenția de a vizita amplasamentul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Verificat/Avizat– Vasiliu Cristina Manager proiect 04.04.2022  
Întocmit– Mirela Avădănei Manager tehnic 04.04.2022  
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