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CAIET DE SARCINI 

 

 

 

1 DATE GENERALE 

1.1. Denumirea investitiei: 

RENOVAREA INTEGRATA (consolidare seismica si renovare energetica moderata) si 

RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR 

REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de locuinte din Sectorul 3 

 

1.2. Obiectul ACORDULUI CADRU : achizitie de lucrari   

 Modul de atribuire: LICITATIE DESCHISA 

 

1.3. Contractor 

 Se va desemna in urma procedurii de achizitie publică. 

 

1.4. Durata de realizare a obiectivului si garantia. 

Durata Acordului Cadru  este de 4 ani, de la semnarea acordului cadru de către toate părțile semnatare. 

Termenul de executie este de 6 luni/pe fiecare bloc în parte pentru execuția lucrărilor de renovare 

energetică și 12 luni / pe fiecare bloc în parte pentru execuția lucrărilor de consolidare și renovare 

energetică, calculată de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor emis de către achizitor, și 

comunicat executantului, și până la data emiterii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Lucrările vor fi executate concomitent/simultan pe toate blocurile care se regăsesc într-un contract 

subsecvent, mai mult contractele subsecvente vor fi inițiate în cascadă. Autoritatea contractantă estimează 

că pe perioada acordului cadru, de 4 ani, va încheia estimativ un număr de 80 de contracte subsecvente, 

rezervandu-si dreptul de a încheia un număr mai mic sau mai mare de contracte subsecvente, în funcție de 

necesități . Operatorii economici, vor lua in calcul  alocarea de resurse materiale, umane și financiare 

necesare executiei lucrarilor.  

Garantia lucrarilor este de minim 36 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor. 

 

1.5. Autoritatea contractanta 

În cadrul acestei proceduri, PRIMARIA SECTOR 3  îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, 

respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

 

2 Conținutul prezentului Caiet de Sarcini  

Descrierea generală a lucrărilor: 

RENOVAREA INTEGRATA (consolidare seismica si renovare energetica moderata) si 
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RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR 

REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de locuinte din Sectorul 3 presupune lucrari de: 

 

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 

 

Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: 

- izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin: 

 înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în 

clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, 

 înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite 

sau insuficient încălzite 

- izolarea termică a faţadei - parte opacă (termoizolarea pereților exteriori, inclusiv termohidroizolarea 

terasei): 

 termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul 

existenţei şarpantei, 

 reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite 

 înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată 

printr-o performanță termică superioară 

- închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea 

termică a parapeţilor 

- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute 

spații destinate activităților la parter 

- izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când 

acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit 

pentru desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/încălzit pentru 

desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru 

desfășurarea activității), 

- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimiteaza spațiul încălzit de alte spații 

comune neîncălzite; 

 

 Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum; 

 

Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum: 

- repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic între punctul de racord şi  planşeul 

peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice şi 

de agent termic/apă caldă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a 

robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei 

sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei; 

- înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, 

montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă 

de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și 

clădirea tip centrală termică; 
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- reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de 

consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice,montarea de robinete cu cap 

termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor 

de căldură şi masă; 

- reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de 

consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, prin montarea de robinete cu cap termostatic la 

radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice şi de 

agent termic/apă caldă şi al creşterii eficienţei energetice. 

 

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum 

propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 

 

Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum 

propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie: 

- instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse 

regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, 

instalații cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcţionează în cogenerare deînaltă eficiență 

și sisteme centralizate de încălzire și/sau de răcire, pompe de caldură şi/sau centrale termice sau centrale 

de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de caldura sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul 

reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, 

inclusiv achiziţionarea acestora. 

 

Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică 

pentru asigurarea calităţii aerului interior; 

 

Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică 

pentru asigurarea calităţii aerului interior: 

- soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru 

aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă; 

- soluții de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor 

comune),repararea/refacerea canalelor de ventilaţie în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale 

organizate a spaţiilor ocupate 

- soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată, 

utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată; 

- repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, a 

instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip 

„numai aer” cu rol de ventilare şi/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumidificare a aerului, a 

sistemelor de climatizare de tip „aer-apă” cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz; 

- instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a 

recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței 

energetice a clădirii. 

 

Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 

 

Reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri 

- reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat 

deteriorate sau subdimensionate; 

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED; 
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- instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru 

economie de energie. 

 

Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 

 

Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea 

sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții 

inteligente: 

- montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice 

şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de 

automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează şi fac posibilă economia de energie la nivelul 

sistemelor tehnice ale clădirii; 

- montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie 

electrică şi energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a 

contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la 

distanță a datelor) 

- realizarea lucrărilor de racordare/branşare/rebranşare a clădirii la sistemul centralizat de producere 

şi/sau furnizare a energiei termice; 

- realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire interioară cu distribuție 

orizontală la nivelul apartamentelor și modul de apartament inclusiv cu reglare și 

contorizare inteligentă; 

- implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziționarea şi instalarea 

sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei. 

 

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 

 

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald: 

- montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire 

exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată 

inteligentă 

- realizarea de terase verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de straturi și 

substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și colectarea apelor 

pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru vegetația naturală, dacă acestea nu 

conduc la încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc 

seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă. 

 

Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții 

inteligente; 

 

 

Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform 

prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor,republicată; 

 

Echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform 

prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată 

- puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile 

electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule 

electrice. 

 

Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor (cu 
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putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație. 

 

Alte tipuri de lucrări; 

 

Alte tipuri de lucrări: 

- repararea trotuarelor, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructurablocului de locuinţe; 

- repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, dacă aceasta nu conduce la 

încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc 

seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca 

neeligibilă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul 

terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul 

învelitoarei tip şarpantă; 

- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi 

remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 

- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de 

desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii; 

- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; 

- înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor 

de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și 

repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, 

cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate 

- reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deterioratesau 

subdimensionate. 

- alte tipuri de lucrări, fără a se limita la acestea. 

 

Tipurile de intervenții pentru clădiri cu structura de beton armat pot cuprinde: 

1. Intervenții  în vederea consolidării structurilor în cadre de beton armat: 

- Consolidarea prin cămășuirea cu beton armat – stâlpi, grinzi, noduri de cadre; 

- Consolidarea prin cămășuire cu piese de oțel– stâlpi, grinzi, noduri de cadre; 

- Cămășuirea cu polimeri armați cu fibre (FRP) – stâlpi, grinzi; 

- Introducerea de contravântuiri de oțel; 

- Introducerea de pereți structurali de beton armat. 

 

2. Intervenții în vederea consolidării structurilor în cadre de beton armat cu panouri de umplutură 

din zidărie; 

 

3. Intervenții pentru consolidarea structurilor cu pereți de beton armat prin soluții de consolidare a 

pereților – ca elemente structurale individuale și prin soluții de consolidare cu modificarea 

structurii în ansamblu, intervenții asupra planșeelor și lucrări de consolidare a fundațiilor cu 

intervenții pentru consolidarea terenului de fundare, acolo unde este cazul 

 

Tipurile de intervenții pentru clădiri cu structura din zidărie pot cuprinde: 

1. Intervenții  prin lucrări de reparație structurală: (refacere mortar din rosturi, rețesere zidărie, 

injectarea fisurilor/crăpăturilor, injectare cu amestecuri pe bază de ciment sau rășini epoxidice, 

plombare crăpăturilor din zidărie cu beton, injecții armate, tencuială armată locală, reparare 

panourilor de zidărie de umplutură); 

2. Intervenții prin lucrări de consolidare a elementelor structurale, prin: 
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- Cămășuirea zidăriei prin placare cu materiale cu proprietăți superioare (cu beton/mortar 

armat cu plase legate/sudate din oțel beton, cu produse din polimeri armați cu fibre 

(FRP)); 

- Consolidarea locală a plinurilor orizontale de zidărie de peste goluri; 

- Consolidarea zidăriei prin introducerea de centuri și stâlpișori din beton armat; 

- Consolidarea pereților prin introducerea de profile metalice aparente; 

 

3. Consolidarea elementelor nestructurale majore de zidărie ale fațadelor;  

 

4. Lucrări de consolidare prin îmbunătățirea conlucrării subansamblurilor structurale verticale sau 

orizontale (între pereți, între pereți și planșee sau șarpantă, precum și prin creșterea rigidității în 

plan orizontal a planșeelor. 

Tipurile de intervenții pentru componentele nestructurale din clădiri care prezintă risc pentru 

utilizatori în caz de cutremur pot fi: 

1. Intervenții specifice reparării/eliminării/înlocuirii componentelor nestructurale arhitecturale 

(elemente atașate pe fațadă, parapete și atice de zidărie, coșuri de fum sau de ventilație din 

zidărie, pereți nestructurali exteriori grei din zidărie sau beton, fațade cortină), precum și pentru 

fixarea acestora de elementele de structură; 

2. Intervenții specifice pereților nestructurali interiori; 

3. Intervenții specifice pentru instalații, utilaje și echipamente aferente instalațiilor. 

4. Intervenții care conduc la limitarea deplasărilor sau a deformațiilor componentelor 

nestructurale; 

5. Intervenții pentru asigurarea deformabilității componentelor nestructurale. 

 

 

Indicatorii apelului de proiecte 

 

• reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an); 

• reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m2 an); 

• consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului 

(kWh/m2 an); 

• arie desfășurată de clădire rezidențială multifamilială, renovată energetic (m2); 

• reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an); 

• puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr); 

• persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice 

(ex. valuri de căldură) (număr). 

 

ATENTIE : Operatorii economici vor executa lucrarile astfel incat sa fie indepliniti toti indicatorii 

apelului de proiecte finantate prin ghiduri specifice (P.N.R.R., P.O.R., etc., dar fără a se limita la 

acestea), ce conțin condiții de accesare a fondurilor europene sau a oricăror alte fonduri!!!!! 

 

Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) în etapa de execuție a lucrărilor de intervenție), 

așa cum sunt solicitate și asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în 

implementarea proiectului. 
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Operatorii economici participanți la procedura de achiziție având ca obiect atribuirea prezentului 

acord cadru de lucrări se obligă să respecte măsurile descrise în proiectul de autorizare a 

construcțiilor, respectiv de execuție în ceea ce privește respectarea principiilor DNSH. De asemenea, se 

obligă să respecte prevederile oricăror ghiduri, P.N.R.R., P.O.R., etc., dar fără a se limita la acestea.  

 

Operatorii economici se obligă să pună la dispoziția achizitorului toate documentele solicitate prin 

ghiduri, contracte de finanțare, etc., în termenul și în condițiile prevăzute în acestea (ex: situații de 

lucrări, inclusiv pentru lista de verificare a condițiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de către 

autoritățile competente,  declarații de performanță pentru produsele pentru construcţii/declarații de 

conformitate/agremente tehnic în construcţii, fișe cu date de securitate ale produselor, fișe tehnice ale 

echipamentelor folosite, fișe tehnice ale utilajelor utilizate, etc.). 

 

Neprezentarea documentelor menționate anterior sau neîndeplinirea obligațiilor cu privire la 

respectarea principiilor DNSH sau a oricăror alte cerințe specifice ghidurilor atrag rezilierea 

contractelor și aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finanțării sau a corecțiilor aplicate 

de către autoritățile competente. 

  

ÎN CADRUL PROPUNERII TEHNICE, OPERATORII ECONOMICI VOR PREZENTA O 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA APLICĂRII PRINCIPIILOR DNSH ÎN 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, RESPECTIV ÎN EXECUȚIA LUCRĂRILOR CE FAC 

OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI. 

 

 

REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI IN CONFORMITATE CU RAPORTUL DE AUDIT AL 

FIECARUI OBIECTIV IN PARTE . 

PARTE OPACA - PERETI EXTERIORI 

• Se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu material termoizolant de 10 cm grosime, protejat 

cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si finisat cu tencuiala decorativa. 

• In concordanta cu clasa si nivelul de performanta al imobilului, stabilit prin legislatia in vigoare se 

bordeaza cu fasii orizontale continue de materiale termoizolante din clasa de reactie la foc A1 sau A2 – 

s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime 

cu cea a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea fatadei.  

• In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea 

tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din PVC. 

• Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in 

grosime de cca 3...5 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din 

aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din 

tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea corespunzatoare acoperirii pervazului. 

• Deoarece actuala tencuiala/vopsea a fatadei este greu de inlaturat se propune ca aceasta sa fie 

mentinuta, iar termosistemul sa fie aplicat peste ea, dupa curatare si aplicarea unei amorse.  

• Elementele decorative de la nivelul fatadei – diverse confectii metalice – se vor demonta, in 

vederea aplicarii termosistemului, se vor reconditiona, eventual inlocui, urmand apoi a fi remontate. 

• Elementele de instalatii care se afla pe peretii exteriori, in zona intrarii la parter, planseu peste 

subsol, terasa, care impiedeca aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrarilor si 

remontate dupa aceea, in afara termosistemului. 

• Toate aerisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile 

de ventilatie existente, la nivelul fatadei reabilitate. 

• Montarea termoizolatiei se va face pe toata suprafata fatadei, exceptand suprafata din interiorul 

rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul peretilor exteriori. Rosturile se inchid cu un 
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cordon de material termoizolant si lire tip „Ω” din tabla zincata sau alte materiale adecvate. 

• In zona soclului termoizolarea se va face cu material termoizolant (conform grosime rezultata din 

auditul energetic), conform caietului de sarcini.  

• Plafonul din windfang (spatiu neincalzit), adiacent apartamentelor si casei scarii, se va fi 

termoizola cu material termoizolant de 8 cm, protejat cu o masa de spaclu armata, finisata cu vopsea 

lavabila. 

• Plafonul din camera pubele (adiacent apartamentelor si casei scarii) se va termoizola cu material 

termoizolant din clasa de reactie la foc A1 sau A2 – s1,d0 de 10 cm grosime, protejat cu o masa de spaclu 

armata, finisata cu vopsea lavabila 

• Parapetii loggiilor  se vor termoizola cu material termoizolant de 10 cm grosime, protejat cu o 

masa de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 2 mm grosime cu 

respectarea prevederilor legale, respectiv inlocuirea parapetelor care nu pot sustine incarcarea 

suplimentara data de inchiderea cu tamplarie; 

• Izolarea anvelopei, respectiv a intradosului  balcoanelor, ganguri, accese retrase cu material 

termoizolant de 15 cm grosime. 

• La nivelul copertinelor de acces, acestea se vor hidroizola, iar, dupa caz, se vor termoizola de 

asemenea 

PARTE OPACA - PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL 

• Termoizolarea cu material termoizolant de 20 cm grosime, protejat cu 2 membrane termosudabile 

dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protectie din ardezie (la terasele necirculabile).   

• La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, intre cele doua straturi, cel existent si cel nou se 

vor prevedea aeratoare pe toata zona, cate unul pentru cca. 50 mp terasa.  

• In scopul reducerii efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul planseului de peste 

ultimul nivel se va uni termo-hidroizolatia terasei cu cea a peretilor exteriori.  

• Racordarea termo-hidroizolatiei terasei se face atat cu termo-hidroizolatia verticala a aticului, cat 

si cu cea a peretilor nivelului tehnic, inclusiv la chepenguri.  

• Termoizolatia peretilor exteriori de fatada va fi ridicata pe toata inaltimea aticului terasei. 

• Termoizolarea aticului (atat partea verticala cat si cea orizontala) se va realiza cu termosistem cu 

grosimea de 5 cm. 

• Pentru protectia stratului termoizolant, la partea superioara a aticului va fi prevazut un sort din 

tabla zincata. 

• Strapungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilatii - raman pe pozitiile existente, urmand 

a fi inlocuite, respectiv inaltate. 

• La executia termoizolatiei terasei reteaua existenta de captare pentru protectia impotriva 

trasnetului se va demonta, urmand ca la finalizarea lucrarilor de termo-hidroizolare, aceasta sa fie 

inlocuita si verificata pentru constatarea continuitatii electrice a acesteia.  

PARTE OPACA - PLANSEU PESTE SUBSOL 

• Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile existente 

(R’min>2,90 m²K/W) se propune izolarea termica la intradosul planseului peste subsol in zona 

apartamentelor si spatiilor comune cu material termoizolant de 10 cm grosime, fixat cu dibluri, protejata 

cu o masa de spaclu armata 

PARTE VITRATA (tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor  cu tamplarie performanta energetic) 

• Se inlocuieste tamplaria exterioara existenta cu tamplarie a carei rezistenta termica minima 

respecta prevederile normativul C107/ 2010 (R’min > 0,77 m2K/W)  

• Balcoanele deschise se vor inchide cu tamplarie performanta energetic. 

• Inchiderea balcoanelor are in vedere cresterea performantei energetice a blocului, concomitent cu 

imbunatatirea aspectului arhitectural. 

• Se recomanda o tamplarie performanta cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri 

de etansare duble (cauciuc rezistent la caldura si intemperii) si cu posibilitatea montarii sistemului de 
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ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei. 

• Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand un 

coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m²K (R=0,77 m²K/W). 

 

ATENTIE : Se va avea in vedere posibilitatea montarii unei tamplarii cu caracteristici superioare in 

contextul modificarii legislatiei in vigoare 

 

• Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere: 

- etansarea la infiltratii de aer rece  a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile 

golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor 

ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala. 

- etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri 

siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe). 

- se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereti. 

- crearea sau desfundarea orificiilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei 

condensate intre cercevele. 

• Inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta, existenta si forma 

lacrimarului, etansarea  fata de toc si fata de perete. 

• Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na=0,5 sch/h, prin patrunderea aerului 

proaspat din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica 

a elementelor mobile ale tamplariei exterioare. 

• Inchiderea loggiilor  se va realiza si la partea superioara a acestora – unde este cazul, cu panouri 

termoizolante tip sandvis, cu miez din vata minerala; 

• Prin inchiderea balcoanelor vor fi asigurate masurile de ventilare corespunzatoare a incaperilor 

care au acces in balcon. Pentru balcoanele bucatariilor sau pentru cele in care se afla montate centrale 

termice murale sau se evacueaza gaze de la centrale termice murale se vor lua masuri de prelungire a 

kitului de evacuare gaze arse pana la exterior si de acces aer necesar arderii. Tamplaria de inchiderea 

balcoanelor va fi prevazuta cu grila de ventilatie permanent deschisa, la partea inferioara si grila de 

evacuare gaze arse la partea superioara; 

• In cazul in care canalele sau grilele de ventilatie existente ale bucatoriilor au fost dezafectate, se 

vor prevedea grile de ventilatie catre exterior, la partea superioara a bucatariilor, cat mai aproape de 

plafon; 

• Bucatariile prevazute cu geam termoizolant vor avea asigurat aerul necesar arderii prin prize de 

aer in exteriorul constructiei la partea inferioara. 

• Pentru evacuarea scaparilor de gaze ce se pot acumula in casa scarii se va asigura, conform 

prevederilor NTPEE-2008, ventilarea casei scarii prin grile de ventilatie prevazute in tamplaria de la 

parter si la ultimul etaj 

SOLUTII DE REABILITARE A INSTALATIEI DE INCALZIRE  

• inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol cu conducte noi; 

• refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termic incalzire aflate in subsolul cladirii; 

• montarea de robinete cu cap termostatic si robinete de aerisire; 

• montarea unui robinet de echilibrare  termohidraulica pe racordul termic de la reteaua de 

termoficare; 

• montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune diferentiala si 

robinete de golire. 

• probarea si spalarea instalatiei de incalzire 

SOLUTII DE REABILITARE A INSTALATIEI DE DISTRIBUTIE PENTRU APA CALDA 

MENAJERA AFERENTA PARTILOR COMUNE 

• inlocuirea conductei de apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata lungimea traseelor 



 

10 

pana la baza coloanelor.  

• inlocuirea armaturilor prevazute pe conductele de apa calda (robineti inchidere la baza coloanelor, 

robineti golire, etc.). 

• izolarea termica a conductelor de distributie apa calda inlocuite; 

• inlocuirea conductei de recirculare pentru apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata 

lungimea traseelor pana la baza coloanelor. Acolo unde conductele de recirculare nu sunt prevazute pana 

la toate coloanele blocului acestea se vor prelungi astfel incat fiecare coloana sa aiba la baza ei conducta 

de recirculare. 

• inlocuirea armaturilor prevazute pe conductele de recirculare de apa calda (robineti inchidere la 

baza coloanelor, robineti golire, etc.) si prevedea de noi robineti. 

• izolarea termica a conductelor de recirculare pentru apa calda inlocuite; 

• prevederea unui contor termic pentru conducta de recirculare acolo unde acesta nu exista, pentru a 

scadea consumurile apei care trece prin conducta de recirculare din contorul principal de apa calda 

menajera. 

LUCRARI CONEXE LUCRARILOR DE INTERVENTIE 

• repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si / 

sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte; 

• repararea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor 

meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la 

nivelul invelitoarei tip sarpanta; 

• demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/ terasa blocului de 

locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie; 

• repararea/refacerea canalelor de ventilatie din apartamente in scopul mentinerii/realizarii ventilarii 

naturale a spatiilor ocupate; 

• refacere a trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de 

locuinte; 

• inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata 

mare de viata in spatiile comune afectate de placarea tavanelor/peretilor 

Modul de executie al lucrarilor descrise mai sus, sunt detaliate in cadrul Caietelor de sarcini anexate 

prezentei. 

 

3 Contextul realizării acestei achiziții de lucrări 

 

3.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 

Prin lucrările propuse se urmărește reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de 

locuinţe are ca efecte reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor 

climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice, prin 

reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum şi 

ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor. 

 

 

3.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

Indicatorii tehnico-economici: 

a) indicatori minimali: 

indicatori de performanţa : 

 Lucrarile de reabilitare termica la anvelopa blocurilor de locuinte in scopul cresterii performantei 

energetice vor respecta prevederile legislatiei in vigoare. Solutiile au la baza calculul transferului de masa 

prin elementele de constructie pentru fiecare obiectiv in parte, verificarea asigurarii confortului termic 

interior din punct de vedere termotehnic si evitarea aparitiei condensului pe/in elementele anvelopei 
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blocului de locuinte.  

Aceste lucrari au ca scop atingerea tintei de reducere a consumului anual specific de energie pentru 

incalzire de sub 90 kWh/m2 arie utila si an, fapt pentru care se recomanda utilizarea 

materialelor/sistemelor izolante cu rezistenta termica unidirectionala de minimum:  

- pereti exteriori - 1,80 m2 K/W;  

- soclu si, dupa caz, peretii verticali ai subsolului tehnic – 1,80 m2 K/W si prezinta permeabilitate foarte 

redusa in raport cu apa;  

- terasa/planseul peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei – 5,00 m2 K/W si prezinta permeabilitate 

foarte redusa in raport cu apa;  

- planseul peste subsol/canal termic (in cazul in care prin proiectarea blocului de locuinte sunt prevazute 

apartamente la parter) – 2,90 m2 K/W;  

- ferestre si usi exterioare performante energetic, dotate cu fante de circulatie naturala controlata a aerului 

intre exterior si spatiile ocupate pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone 

cu rezistenta termica scazuta – 0,77 m2K/W; 

De asemenea se vor lua in considerare si lucrarile de interventie pentru inlocuirea retelei de distributie a 

agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera aferenta partilor comune ale blocului de locuinte 

din subsol. 

Conform prevederilor din OUG 18 / 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, “realizarea lucrarilor 

de interventie are ca scop cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, astfel incat nivelul 

optim din punctul de vedere al costurilor acestor lucrari sa se situeze in intervalul nivelurilor de 

performanta in care analiza cost-beneficiu calculata pe durata normata de funcţionare este pozitiva. Pentru 

incalzirea locuintelor, consumul anual specific de energie calculat pentru incalzire se va situa sub 90 

kWh/m² arie utila, in condiţii de eficienţă economica.” 

indicatori calitativi - principale acte normative si referinte tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea 

pentru executarea lucrarilor de interventie / activitatilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte 

sunt: 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile și completările ulterioare; 

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a 

blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a 

produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

• Indicativ GP 123 – 2013, ghid privind proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare termica a 

blocurilor de locuinte; 

• Solutii cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit existente, 

indicativ SC 007/2013;  

• Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementarii tehnice "Metodologie de 

calcul al performantei energetice a cladirilor" 

• Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu 

modificari si completarile ulterioare; 

• Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indicativ: 

C107/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri, Indicativ: NP 

040/2002; 

• Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999; 

• Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza 

performantelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
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• SR EN 13499:2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica 

la exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie;  

• SR EN 13163:2015 - Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din polistiren 

expandat (EPS). Specificatie 

• SR EN 13164:2015 - Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din spuma de 

polistiren extrudat (XPS). Specificatie 

• SR EN 13162:2015 - Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din vata minerala 

(MW). Specificatie 

• SR EN 13500:2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica 

la exterior pe baza de vata minerala. Specificatie;  

• SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta; 

• SR 1907-1/ 2014 - Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul; 

• SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie 

 

b) indicatori socio-economici si de impact: 

Obiectivul general al prezentului proiect il constituie reabilitarea imobilelor de locuinte din sectorul 3 in 

vederea cresterii performantei energetice a acestora 

Investita isi propune urmatoarele obiective specifice: 

• reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor; 

• reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire; 

• imbunatatirea conditiilor de confort interior; 

• diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor poluante generate de 

producerea, transportul si consumul de energie in conformitate cu Strategia Europa 2020; 

• cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea 

agentului termic pentru incalzire; 

• ameliorarea aspectului urbanistic al localitati; 

• crearea de locuri noi de munca in faza de implementare; 

• atragerea de investitori in zona, datorita implementarii proiectului si crearea de noi locuri de 

munca indirect; 

• cresterea indicatorilor de calitate a aerului; 

• cresterea indicatorilor de calitate a solului; 

• cresterea calitatii vietii; 

• dezvoltarea sociala durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii Europene; 

cooperare institutionala (organisme locale, guvernamentale, europene); contribuie la realizarea 

obiectivelor nationale si regionale; solidaritate sociala; impact benefic asupra intregii zone adiacente prin 

extinderea infrastructurii si  a serviciilor; 

• cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona; 

• cresterea valorii proprietatilor 

 

4 Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini  

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în 

volumele caietelor de sarcini anexate și include: 

i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și 

echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare, depozitare) necesare pentru execuția 

lucrărilor; 

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație 

necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea 

activităților și lucrărilor temporare; orice costuri sunt necesare pentru ducerea la indeplinire a 

contractului. 
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iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui 

mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

iv. Asigurarea responsabilului tehnic cu executia, atestat tehnico-profesional in conformitate cu 

prevederile legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile și completările ulterioare, ce 

raspunde necesitatii executiei lucrarilor prezentei proceduri; 

v. Asigurarea cu personal calificat in domeniu; 

vi. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și 

reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 

vii. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 

viii. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea 

Contractantă; 

ix. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și 

îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 

a. Planul calității pentru execuție; 

b. Planul de control al calității; 

c. Certificările și rezultatele testelor materialelor; 

x. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea 

instrucțiunilor de exploatare.  

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în cadrul caietelor de sarcini pentru fiecare specialitate, 

anexate prezentei. 

 

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 3 ani. 

Ofertantii sunt obligati, sub sanctiunea respingerii ofertei, sa demonstreze ca detine capacitatea tehnico-

economica sa duca la indeplinire contractul de lucrari si ca detine toate autorizatiile/avizele necesare 

indeplinirii contractului.  

 

5 Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice 

5.1 Amplasare/Localizare 

Organizarea de santier se va realiza in apropierea blocului de locuinte din Sectorul 3, pe spatiul public, 

fara a afecta circulatiile carosabile si pietonale din zona, aceasta va respecta toate normativele in vigoare 

in ceea ce priveste normele de  protectia muncii, normele de protectie impotriva incendiilor, legislatia 

pentru protectia mediului si gestionarea deseurilor. Pentru asigurarea suplimentara a tuturor masurilor 

necesare, corespunzatoare conditiilor concrete in care se desfasoara activitatile respective, se vor aplica 

instructiunile proprii aplicabile in conformitate cu planul SSM, si planul de calitate propuse de Executant. 

Acesta va obtine toate avizele, autorizatiile si permisele necesare, conform legislatiei in vigoare daca este 

cazul. 

Pentru lucrarile de cresterea eficientei energetice propuse sunt necesare urmatoarele amenajari: 

• panou identificare santier-dimensiuni minim 60x90cm cu litere avand o inaltime de 5cm 

• toalete ecologice  

• sopron acoperit pentru depozitare materiale de constructii  

• baraca santier  

• container metalic pentru depozitare deseuri 

 

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor 

Autoritatea contractantă pune la dispoziția operatorilor economici/ viitorilor ofertanti , listele  cu 

categoriile de lucrări și cantitățile de lucrări ce cuprind toate categoriile de lucrări necesare realizarii 

obiectivului propus. 

 

5.3 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant  

Rezultatele finale ale Contractului  cuprind: 
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i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea 

deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru 

planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea 

indicate la paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 

Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

 

5.4 Personalul Contractantului 

   Ofertantul trebuie să prezinte componența echipei care gestionează lucrarea și modul în care este 

organizată activitatea membrilor acestei echipei cu referire la contextul organizației operatorului 

economic din care face parte echipa propusă. Dacă  Ofertantul este o asociere de operatori economici sau 

propune subcontractanți, se va detalia  în mod clar cărei organizații aparține, care sunt atributiile in cadrul 

contractului precum si partea de specialitate pe care o reprezinta.   

 

Ofertantul trebuie să prezinte: 

i. Organigrama echipei (in relationare cu toti factorii implicati in implementarea contractului) – cu 

evidențierea rolurilor în cadrul echipei; 

ii. Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului 

în structura organizațională permanentă a Ofertantului; 

i. Instrumentele/metodee de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează 

realizarea lucrării. 

 

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea 

Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si  

identificata în contract. 

Reprezentantul nominalizat poate fi persoana cu atributii de manager de proiect sau persoana cu atributii 

de responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata în contract. 

 Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile 

sale sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului 

și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, în 

vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 

iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor 

în materie; 

iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 

v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 

contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 

    

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef/Șefi de șantier care va 

relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este 

responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din 

partea Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează 

activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre 

situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul 

prealabil al Autorității Contractante. 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 

ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu 
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aspectele organizaționale; 

iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este 

necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 

iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 

v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 

vi. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a 

construcției; 

vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților;  

viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 

ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea, securitatea și siguranța personalului 

Contractantului de pe șantier; 

xi. dar fără a se limita la acestea.  

xii. Pentru a gestiona conform lucrarile, se vor coopta in echipa si sefi punct de lucru pentru 

coordonarea locala a executiei lucrarilor 

  

 Se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații: 

Structura integrala a echipei propuse pentru managementul contractului, in conformitate cu dispozitiile 

legale aplicabile, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru personalul 

propus și documente suport pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a 

experienței solicitate în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor minime din Caietul de Sarcini pentru 

personalul propus. 

 

Responsabilii tehnici cu executia pe specialități vor interveni pe parcursul implementării contractului, 

operatorii economici având obligativitatea de a face dovada modului în care vor avea asigurat accesul la 

serviciile acestora. 

 

• Șeful/sefii de șantier (respectiv inginer constructor sau maistru constructor), va avea o experiență 

specifica în ocuparea unei poziţii prin prisma căreia a avut responsabilităţi şi sarcini de coordonator în 

lucrări de construcție si/sau reabilitare (reparații capitale) si/sau modernizare și/sau extindere construcții 

civile cel puțin din categoria de importanța C sau superioare, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Pe parcursul implementării lucrărilor, operatorii economici declarați câștigători vor ține cont de 

Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcţii cu modificările și completările ulterioare - Regulamentul privind conducerea şi 

asigurarea calităţii în construcţii din 21.11.1997,cu modificările și completările ulterioare precum și 

de Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

şantierele temporare sau mobile cu modificările și completările ulterioare  și vor face dovada 

accesului la aceste servicii (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie 

prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii 

serviciilor respective). 

 

Pentru ducerea la indeplinire a contractului, operatorii economici vor prezenta modalitatea de asigurare a 

accesului la personalul calificat pentru executarea lucrarilor si la specialistii necesari si obligatorii in 

vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor 

cuprinse in obiectul contractului in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările și 

completările ulterioare  si a altor legi incidente (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate 

persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale 

realizate în vederea obținerii serviciilor respective), prin nominalizarea calificarilor acestora sub forma 
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tabelara cu mentionarea modalitatii de acces la acestia. Totodata, inainte de încheierea fiecărui contract 

subsecvent să facă dovada calificărilor/atestărilor profesionale a acestora. 

 

Ofertantul va fi direct răspunzător de personalul folosit în execuția lucrărilor pe fiecare obiectiv în parte 

pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate din punct de vedere cantitativ și calitativ. 

 

Se vor detalia succint dar precis ,atributiile si sarcinile atribuite fiecarui membru din componenta 

ofertantului (ofertant individual/ ofertant asociat/ subcontractant) de natura sa conduca la realizarea in 

integralitate a contractului de lucrari, in conformitate cu dispozitiile legale si documentatia tehnico-

economica. 

 

Se va prezenta abordarea propusa pentru aducerea la indeplinire in integralitate a contractului de lucrari, 

care fac obiectului achizitiei.  

 

MANAGERUL DE PROIECT 

Experiența specifică în obiectul contractului deținută în cadrul unei poziții/funcții similare prin prisma 

căreia a avut responsabilități și sarcini de „Manager de proiect/Director de proiect” dovedită prin 

intermediul a minim un singur (1): 

a) contract de proiectare (elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire Studii de Fezabilitate si/sau DALI 

si/sau Proiecte Tehnice si/sau Detalii de Execuție) pentru construcția și/sau modernizarea și/sau 

reabilitarea (reparații capitale) și/sau extinderea unor lucrări de construcții civile cel puțin din categoria de 

importanță C sau superioare, conform prevederilor art. 20 din cadrul Anexei nr. 2 din HG nr. 766/1997 

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; 

și/sau 

b) contract de supervizare al lucrărilor pentru construcția și/sau modernizarea și/sau reabilitarea (reparații 

capitale) și/sau extinderea unor lucrări de construcții civile cel puțin din categoria de importanță C sau 

superioare, conform prevederilor art. 20 din cadrul Anexei nr. 2 din HG nr. 766/1997 pentru aprobarea 

unor regulamente privind calitatea în construcții; 

și/sau 

c) contract de lucrări pentru construcția și/sau modernizarea și/sau reabilitarea (reparații capitale) și/sau 

extinderea unor lucrări de construcții civile cel puțin din categoria de importanță C sau superioare, 

conform prevederilor art.20 din cadrul Anexei nr. 2 din HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor 

regulamente privind calitatea în construcții. 

 

Conform art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 98/2016: 

- contract de achiziţie publică de lucrări - contractul de achiziţie publică care are ca obiect: fie exclusiv 

execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în 

anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin 

orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care 

exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei; 

 

Se va depune "Curriculum Vitae din care să reiasă experienta relevanta a expertului cheie " precum si 

documente relevante (documentele-suport relevante care atestă experienţa specifică vor fi fişa de post, 

contractul de muncă, recomandarea semnata de beneficiarii finali , precum si orice alte documente 

relevante, din cadrul unor asemenea documente fiind necesar să reiasă experienţă specifica în lucrări de 

construcții civile cel puțin din categoria de importanța C sau superioare în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu 

modificările și completările ulterioare ) pentru fiecare contract prezentat. 
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RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUȚIA PENTRU ORICE TIPURI DE LUCRĂRI DE 

CONSTRUCȚII. 

Responsabilul tehnic cu execuția va interveni în executarea viitoarelor contracte subsecvente, ofertantul 

asigurand accesul la serviciile acestuia (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în 

cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea 

obținerii serviciilor respective). Autoritatea contractantă va accepta documente echivalente emise de 

organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri 

pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor/atestatelor în cauză.  

Conform  Ordinului nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului 

de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea 

Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în 

construcţii", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003- 

Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia 

lucrărilor de construcţii din 31.08.2016 

" Art. 50. -   Responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi răspund, conform atribuţiilor ce le revin, pentru:   

   1. realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor de 

construcţii pentru care sunt angajaţi, precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului 

calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini şi în reglementările tehnice în construcţii în 

vigoare la momentul execuţiei lucrărilor;   

   2. viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după 

împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă 

rezultate din nerespectarea normelor de execuţie în vigoare la data realizării ei.   

   Art. 51. -   Responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, în exercitarea dreptului de 

practică, trebuie:   

   a) să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie 

verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;   

   b) să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile 

de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare 

a construcţiilor, referitor la lucrările aferente exigenţelor esenţiale;   

   c) să pună la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi/sau de control în construcţii, la solicitarea 

acestora, documentele întocmite în exercitarea obligaţiilor ce le revin;   

   d) să întocmească şi să ţină la zi registrul electronic de evidenţă a activităţii pentru lucrările de 

construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspund, conform modelului din anexa nr. 6;   

   e) să se supună procedurii de supraveghere a activităţii persoanelor autorizate;   

   f) să se supună prevederilor legale privind perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor în 

construcţii, pentru domeniile pentru care este autorizat;   

   g) să menţină, pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, condiţiile care au stat la baza autorizării în 

ceea ce priveşte deţinerea unei legitimaţii valabile de electrician autorizat sau de instalator de gaze 

autorizat, emisă de autoritatea de reglementare în domeniu, pentru persoanele autorizate ca responsabilii 

tehnici cu execuţie în subdomeniile 6.1 "Instalaţii electrice", 6.3 "Instalaţii gaze naturale combustibile", 

8.1 "Reţele electrice" şi 8.4 "Reţele de gaze naturale combustibile".   

   Art. 52. -   Prevederile cuprinse în art. 51 se detaliază corespunzător etapelor de pregătire, execuţie şi 

recepţie a lucrărilor de construcţii, astfel:   

   A. În perioada de pregătire a construcţiei:   

   1. participă, împreună cu proiectantul şi dirigintele de şantier la trasarea generală a construcţiei şi la 

stabilirea bornelor de reper;   

   B. Pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii:   

   1. permite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie 

verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, sens în care:   

   a) verifică existenţa proiectului şi a detaliilor de execuţie;   
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   b) studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea 

construcţiilor;   

   c) verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate 

prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora şi DTAC - 

documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi PTe - proiect tehnic de execuţie;   

   d) verifică existenţa expertizelor tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor şi, după 

caz, existenţa expertizelor tehnice a construcţiilor şi utilităţilor aflate în zona de influenţă a excavaţiilor 

adânci în zone urbane;   

   e) verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;   

   f) verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de 

proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;   

   g) verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;   

   h) verifică existenţa planului de control al calităţii, verificări şi încercări;   

   i) verifică existenţa "Sistemului calităţii în construcţii", ţinând cont de categoria de importanţă a 

construcţiei sau de complexitatea şi importanţa lucrărilor de construcţii şi a procedurilor/instrucţiunilor 

tehnice pentru lucrarea respectivă şi corespondenţa acestora cu caietele de sarcini;   

   j) după caz, verifică existenţa expertizei tehnice şi programul de monitorizare pentru toate construcţiile 

şi utilităţile situate în zona de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la 

exploatare;   

   2. urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale 

proiectelor, caietelor de sarcini şi, după caz, a altor reglementări tehnice în vigoare;   

   3. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv 

corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;   

   4. interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificat de performanţă/conformitate, 

declaraţie de performanţă/conformitate sau agrement tehnic în construcţii, după caz, documente elaborate 

în condiţiile legii;   

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

nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;   

   6. verifică respectarea "sistemului calităţii în construcţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă;   

   7. verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, 

planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de 

realizare a construcţiilor;   

   8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;   

   9. verifică, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-

verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;   

   10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă şi semnează procesul-verbal de 

prelevare;   

   11. transmite în scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de şantier, sesizările proprii sau ale 

participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;   

   12. pune la dispoziţia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea 

activităţii specifice;   

   13. opreşte execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau 

abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea 

acestora;   

   14. urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de 

organele abilitate;   

   15. după caz, urmăreşte realizarea programului de monitorizare pentru toate construcţiile şi utilităţile 

situate în zona de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la exploatare;   

   16. verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul 
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schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor şi se asigură că acestea se fac pe bază de 

dispoziţie de şantier verificată de verificatori de proiecte şi de experţi atestaţi şi sunt acceptate de 

investitor;   

   17. verifică punerea în siguranţă a construcţiei la data opririi lucrărilor, conform proiectului;   

   18. întocmeşte şi ţine la zi un registru electronic de evidenţă a activităţii cu lucrările de construcţii pe 

care le coordonează tehnic şi de care răspunde;   

   19. întocmeşte un referat de prezentare privind modul în care şi-a îndeplinit obligaţiile de responsabil 

tehnic cu execuţia prevăzute la art. 51 lit. a) -c) şi la art. 52 literele A) şi B), precum şi orice eveniment 

întâmplat pe parcursul execuţiei lucrării;   

   20. înştiinţează în scris I.S.C. în maximum 10 zile de la data încetării activităţii de responsabil tehnic cu 

execuţia la o investiţie ca angajat al executantului, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor la o 

investiţie, cu precizarea stadiului fizic al lucrării şi data până la care a activat;   

   C. La recepţia lucrărilor: - împreună cu dirigintele de şantier şi proiectantul concură la întocmirea cărţii 

tehnice la zi şi predarea acesteia către beneficiar.  ” 

 

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita  înlocuirea personalului pe perioada derulării 

contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al 

personalului Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite. 

 

Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier  trebuie să prezinte reprezentantului Autorității 

Contractante,  la un interval de o săptămână un raport care să: 

i. descrie progresele realizate; 

ii. identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată); 

iii. prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 

iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea 

anterioară pentru activitatea din șantier. 

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect. 

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Șef de șantier trebuie să cunoască limba română la un 

nivel de cel puțin C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi”.  

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele 

generale și specifice. 

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe șantier: 

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 

ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să 

poarte haine cu sigla Contractantului. 

Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea de pe 

șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  

 

5.5 Utilaje, echipamente, materiale 

Contractantul este direct răspunzător de introducere și scoatere din șantier a utilajelor, echipamentelor și 

materialelor necesare pentru executarea lucrărilor. 

Cu privire la materialele de constructii utilizate se va avea in vedere:   

• Utilizarea materialelor de construcție și componentele aferente care nu conțin azbest și nici 

substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită.     

• Utilizarea produselor de construcții non-toxice.     

• Utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile.     

• Utilizarea produselor de construcții  fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime 

produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul.     

• Evitarea utilizării de ceruri și lacuri pentru curăţarea suprafeţelor.     



 

20 

• Evitarea utilizării de  materiale de construcţie, ce conțin substanțe precum formaldehida (din 

placaj), compuși organici volatili cancerigeni  și substanţele ignifuge din numeroase materiale sau radonul 

care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie. 

• Utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor 

poluante în timpul lucrărilor.     

• Se vor pune la dispozitie anterior punerii in opera declarații de performanță pentru produsele 

pentru construcţii, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse 

pentru construcţii care face obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic  în 

construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice 

armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate), după caz.   

• Se va furniza un raport din care sa reiasa că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile 

nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier au fost pregătite 

pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care 

utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale.  

• Pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări se vor lua în considerare cele 

mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor 

periculoase, reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind 

sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări, inclusiv folosind tehnici de 

demolare selectivă     

• Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile se vor furniza 

specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru 

limitarea generării de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor.   

• Pentru sistemele tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică  se vor 

furniza specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare, 

pentru limitarea generării de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor.   

  

 

5.6 Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului 

Execuția lucrărilor se va efectua în interiorul organizării de șantier din imediata vecinătate a obiectivului. 

 

5.7 Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini.  

 

6 Managementul calității și managementul documentelor 

6.1 Planul calității  

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care 

trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea 

instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” sau echivalent 

și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție 

(inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările 

ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În 

consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce 

sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea 

calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității 

în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, 

standardele și normele aplicabile; 
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ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea 

incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în 

construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a 

îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 

Documentație de Atribuire. 

 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul 

Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 

infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției 

lucrărilor. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau 

la solicitarea Autorității Contractante. 

 

6.2 Planurile de control a calității  

Planul de control a calității  trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi 

organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor 

activități/etape specifice ale lucrărilor.  

Va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și 

acceptarea activității; 

iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, 

certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei 

activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea 

execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 

ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității Contractante. 

 

6.3 Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr 

de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant 

trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să fie 

în limba română. 

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de 

unități. 
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Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts 

Group). 

Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie 

USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 

 

7 Cerințe specifice de managementul Contractului 

7.1 Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

 

Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulării 

Contractului. 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de 

Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de 

șantier. 

Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale 

Contractului. 

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit de Autoritatea 

Contractantă. 

Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării 

lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 

 

7.2 Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract 

un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract.  

 

7.3 Începerea activităților pe șantier 

Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data menționată în ordinul de începere emis de către 

achizitor. 

Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de maxim 7 zile de la primirea ordinului de 

începere emis de către achizitor. 

Lucrările pot începe efectiv după predarea amplasamentului și realizarea organizării de șantier doar după 

ce Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în 

timpul executării lucrărilor; 

 

7.4 Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului 

activităților 

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR 

a. Rapoartele/documentele intermediare și finale care rezultă din activitățile realizate în cadrul 

Contractului subsecvent se vor prezenta săptămânal  

b. Modalitatea de elaborare și prezentare a rapoartelor/documentelor- se va prezenta stadiul fizic de 

lucrări  

c. Modalitatea de transmitere a rapoartelor – pe suport electronic (în format electronic), pe suport 

hârtie (în format letric).  

d. Numărul de exemplare, în cazul celor solicitate în format letric – 1 exemplar, 

e. Limba în care se întocmesc rapoartele/documentele-română, 

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care participă 

reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului. 

Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate 

părțile implicate. 

Mecanismul de monitorizare al executiei lucrarilor  
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Ofertantii declarati castigatori vor prezenta un program de executie al lucrarilor ce se va actualiza lunar si 

va avea la baza „Graficul de esalonare calendaristică Gantt” ce va fi realizat utilizând analiza drumului 

critic si va cuprinde totalitatea activitătilor specificate în documentele ce alcătuiesc caietul de sarcini al 

achizitiei punctele de referintă stabilite si/sau metoda de stabilire a punctelor de referintă si termenul, 

calculat de la „Data de începere”, pentru atingerea fiecărui punct de referintă (dacă există), precum si un 

raport descriptiv evidentiind:  

 

- „Programul de Execuție” care va fi alcătuit din activitățile necesare pentru executarea contractului, 

conform „Specificațiilor tehnice”, „Pieselor Desenate” şi „Listelor de Cantități de lucrări pe articole de 

deviz, pe categorii de lucrări” şi va fi prezentat într-o structură astfel încât să fie identificate:  

-principalele faze care alcătuiesc executarea Contractului (inclusiv achiziții, construcții, inspecții, testare, 

recepții);  

- obiectele de construcții din care sunt alcătuite lucrările;  

- categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările;  

- sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activitățile de construcții;  

- Subcontractanții, în cazul în care unele părți din contract sunt realizate cu Subcontractanți.  

Activitățile vor avea alocate:  

- resurse (principalele Materiale ce se vor pune în operă, manoperă - numărul şi meseriile de 

muncitori, Utilaje), în concordanță cu necesarul şi disponibilul acestora;  

- cantitățile de lucrări conform „Listelor de Cantități de lucrări pe articole de deviz, pe categorii de 

lucrări”;  

- costurile estimate în concordanță cu propunerea financiară;  

- productivitățile estimate.  

Durata activităților va fi exprimată în zile, luând în considerare:  

- cantitatea de lucrare;  

- dimensiunea frontului de lucru;  

- numărul de resurse umane şi Utilaje;  

- productivitatea resurselor.  

Nivelul de detaliu al activităților va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile 

calendaristice;  

Succesiunea activităților va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de Antreprenor, 

tehnologiile de execuție definită la nivelul soluției tehnice din cadrul scenariului/opțiunii tehnico-

economice stabilita la nivelul documentației tehnice elaborată la faza de proiect tehnic si de detaliu și 

constrângerile de natură organizatorică. Relațiile de condiționare dintre activități vor fi de tip început-

început, sfârșit-început şi sfârșit-sfârșit;  

 „Drumul critic” va fi evidențiat şi va corespunde cu succesiunea de activități a cărei durată maximă este 

„Durata de Execuție”.  

 

7.5 Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va 

notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna 

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu 

modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după 

verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea 

Contractantă și după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final 

fără observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea 



 

24 

condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

 

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a 

lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau 

legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, 

lucrărilor sau materialelor. 

 

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, in conformitate cu 

regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  

 

8 Responsabilitățile Contractantului  

8.1 Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor 

puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, 

cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în 

vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător 

și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în 

interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea 

obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale 

relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât 

să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând 

datele de finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale 

Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către 

Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând 

progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu 

diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie 

să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, 

onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 

Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a 

oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul 

operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;  

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității 

Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și 

sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, 

accesul pe șantier etc.; 
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xiii. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și 

reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate 

responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile 

contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la 

execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat 

necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici 

din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a 

complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure 

îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor 

cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității 

Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 

Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 

Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, 

verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele 

justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de 

Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată 

executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale 

menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia 

toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este 

obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor 

periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este 

răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a 

acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a 

oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate 

cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 

Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții 

împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele 

care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 

factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 

obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a 

lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare 

pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea 

Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va 

transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește 

graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu 

succes și în termen a execuției de lucrări.  
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Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din 

întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare 

indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și 

orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de 

rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice 

metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, 

Contract sau restul documentației de execuție.  

 

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției 

situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza 

atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor 

condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi 

prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 5 

zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a 

reprezentanților autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu 

prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite 

conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării 

de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica 

corespondența cu estimările inițiale, graficul de execuție a lucrărilor, metoda tehnică etc. și le va propune 

Autorității Contractante spre aprobare. Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează 

Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor 

efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde 

este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform 

legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada 

derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

 

8.2 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin 

din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității 

pe șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea 

bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de 

execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și 

înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se 

definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul 

Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte 

eventuale probleme. 
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iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte 

obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu 

prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, 

dacă este cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi 

suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul 

termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință 

pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de 

execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de 

Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele 

determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea 

graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și 

metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la 

siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul 

de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea 

cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de 

contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a 

echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către 

Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, 

situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

 

8.3 Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de 

sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de 

atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces 

Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la 

Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  

După caz, se vor obține:  

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată. 

 

8.4 Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de 

către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane 

și marcarea clară a poziției acestora;  

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. 

Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și 

să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  

 

8.5 Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de 

muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, 

funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 
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i. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 

Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, surse independente de energie, toalete ecologice etc.;  

ii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea 

de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

iii. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice 

pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu 

respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

iv. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse 

de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru 

desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, 

siguranța și securitatea personalului;  

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea 

echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și 

echipamentele/utilajele;  

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, 

echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

vii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și 

înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului 

Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

 

8.6 Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:  

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în 

proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, 

cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante 

ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, 

numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația 

tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum 

și gestionarea probelor-martor; ; autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita documente de 

conformitate/agremente tehnice la materialele ofertate daca exista indicii ca acestea nu respecta 

caracteristicile tehnice minime solicitate sau daca pretul acestora nu reflecta ofertarea corecta in raport de 

calitatea solicitate. 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu 

altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de 

Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului 

de calitate corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care 

s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 

execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.  

 

8.7 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  



 

29 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația 

tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a 

personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management 

al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau 

echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații tehnice în vigoare.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care 

să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu 

cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va 

include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau 

furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și 

agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de 

începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității 

Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale 

acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de 

ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

8.8 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 

Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

9 Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului  

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este 

menționat în Contract. 
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