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Caiet de sarcini 

 

Proiectul îşi propune să contribuie la îndeplinirea obiectivului Axei prioritare 2-”Competitivitate 

prin cercetare-dezvoltare şi  inovare” /Operaţiunea 2.2.1- “Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi 

crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) în cadrul Programului P.O.S. C.C.E. 

A2-O2.2.1-2009, I.D. 911. 

 

1.1 Obiectivul general al proiectului 

Dezvoltarea Platformei de cercetare pentru energie eficientă şi durabilă ENERED în cadrul 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.  

 

În vederea implementării proiectului se doreşte: 

 Extinderea clădirii în care funcţionează Departamentul de Mecanica Fluidelor, Mașini si 

Acționari Hidraulice si Pneumatice 

 Reparații şi modernizare instalații Laborator de cogenerare si trigenerare 

 

Obiectiv de investiţii 1 – Lucrări de extindere hala Mecanica Fluidelor, Mașini si Acționari Hidraulice si 

Pneumatice, furnizare utilaje şi echipamente de specialitate, cu o valoare estimată a lucrărilor de 

2.369.130 lei (fără TVA).  

Lucrările necesare realizării acestui obiectiv sunt descrise în faza de proiectare SF şi anume: 

 Desfaceri: 

 Desfacere parapet latura de sud 

 Desfacere fereastră latura de sud 

 Demolare scară acces etaj 

 Lucrări noi: 

 Săpături 

 Turnări betoane 

 Cofraje 

 Armare elemente din b.a. 

 Zidărie de cărămidă închideri 

 Faţadă: 

 Pereţi cortină 

 Termosistem 

 Pereţi gips-carton rezistenţi la foc 

 Pardoseli 

 Tencuieli 

 Văruieli 

 Tâmplărie (uşi, ferestre) 

 Termo-hidroizolaţie acoperiş 

 Lucrări de tinichigerie 

 Instalaţii interioare electrice 

 Instalaţii interioare termice 

 Instalaţii interioare sanitare 

 Lucrări de canalizare 

 Lucrări instalaţii electrice de forţă 

 

Descrierea detaliată a lucrărilor va fi în documentaţia PTh-DE ce se va realiza pentru acest 

obiectiv. 

 

Obiectiv de investiţii 2 - Reparații şi modernizare instalații Laborator de cogenerare si trigenerare, cu o 

valoare a lucrărilor contractată de 714.012,34 lei (fără T.V.A.) 



Laboratorul se amenajează într-un spaţiu existent pentru care se execută următoarele lucrări de 

intervenţie: 

 Refacerea capacităţii portante a elementelor de acoperiş degradate; 

 Realizarea a două goluri de uşi; 

 Compartimentări interioare din structuri uşoare; 

 Luminatorul existent se repară şi se prevăd trape de fum; 

 Tâmplăria exterioară se înlocuieşte cu tâmplărie PVC termorezistentă; 

 Realizarea unui termosistem la faţadă; 

 Execuţia unor fundaţii pentru montarea echipamentelor; 

 Execuţia unui trotuar din beton, pe lungimea faţadei construcţiei; 

 Instalaţii de încălzire interioară; 

 Instalaţii electrice interioare; 

 Instalaţii electrice de paratrăsnet; 

 Instalaţii de desfumare; 

 Instalaţii gaze; 

 Instalaţii ventilaţie; 

 Instalaţii sanitare. 

Descrierea detaliată a lucrărilor se regăseşte  în „caietele de sarcini” pe specialităţi şi în proiectul 

tehnic realizat pentru acest obiectiv. 

 

Scopul lucrărilor: 

Lucrările prevăzute au ca scop dezvoltarea Platformei de cercetare pentru energie eficientă şi 

durabilă ENERED în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. 

 Prin aceste lucrări de investiţii este vizată dezvoltarea infrastructurii de cercetare din cadrul 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași pe un domeniu de vârf din punct de vedere tehnologic, 

cu o importanţă majoră la nivel european. 

 Ofertantul trebuie sa depuna o singura oferta , care sa includa propunerile financiare si tehnice 

pentru toate domeniile, astfel incat sa fie posibila incheierea unui singur contract de servicii. 

Nu se vor accepta oferte care acopera doar partial obiectul contractului. 

 

1.2 Descrierea generala a activitatii Dirigintelui de Santier 

 

1.2.1 Definitii 

In contextul prezentelor specificatii tehnice termenii utilizati pentru activitatile procedurale sunt 

definiti astfel: 

Dirigintele de Santier - persoana fizica care indeplineste conditiile de studii si experienta profesionala, 

fiind angajata de catre beneficiar pentru verificarea calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si 

pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii. El poate activa ca persoana 

fizica independenta sau in cadrul unei societati de consultanta si este raspunzator atat fata de angajator cat 

si fata de organele abilitate ale statului, pentru executia conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice 

in vigoare. 

Investitorul sau Beneficiarul - persoana/e juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii 

la constructiile existente in sensul legii. 

Executantul sau Constructorul - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de lucrari, in 

urma achizitiei publice. 

Proiectantul – persoana fizica/juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza careia se finanteaza 

si executa lucrarile de constructii. 

Procedura - mod specific de a efectua o activitate. 

Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca cerintele specifice 

au fost satisfacute. 



Cerintele profesionale - cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca dirigintii de santier în 

functie de domeniile de activitate pentru care acestia sunt autorizati, corelat cu categoriile de importanta 

stabilite pentru fiecare constructie in parte. 

 

1.2.2 Dirigintele de Santier 

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile cu 

proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractelor de lucrari. 

Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmatoarele principii:  

 impartialitate atit fata de investitor cit si fata de constructor, furnizori si proiectanti. 

Se va tine seama de prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, republicata si Legii nr.11/1991, 

privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 profesionalism 

 fidelitate 

 respectarea legalitatii 

Scopul serviciilor pe care dirigintele de santier trebuie sa le asigure pentru obiectivul de investitii : 

“Dezvoltarea Platformei de cercetare pentru energie eficientă şi durabilă E.N.E.R.E.D.”, este de a oferi 

beneficiarului garantia ca executantii cărora le-au fost atribuite contractele de executie a lucrarilor isi vor 

indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, vor respecta prevederile legale, reglementarile 

tehnice si caietele de sarcini întocmite de către proiectanţi 

 

. 

2. Obiectul Contractului 

 

Obiectul principal al Contractului îl reprezintă asigurarea de asistenta tehnica pentru Universitatea 

Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, în calitate de beneficiar (investitor) in derularea contractelor de 

lucrari, monitorizarea, supravegherea şi supervizarea lucrarilor de constructii si instalatii conform 

prevederilor legislatiei romane in vigoare (Legea nr.10/1995 si Ordinul MDRT nr. 1496/2011), in scopul 

asigurarii implementarii cu succes a proiectului “Dezvoltarea Platformei de cercetare pentru energie 

eficientă şi durabilă E.N.E.R.E.D.” din punct de vedere al parametrilor: timp, cost, calitate si siguranta. 

 

2.1. Asistenta tehnica pentru Beneficiar in managementul proiectului 

Responsabilitatile Dirigintelui de Santier in ceea ce priveste administrarea Contractului de lucrari 

constau in urmatoarele sarcini: 

 

SARCINA 1 Realizarea sistemului de comunicare si raportare 

Dirigintele/ dirigintii de Santier vor avea responsibilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate 

partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui/ dirigintilor de Santier cu una, mai 

multe sau toate partile mentionate mai jos: 

 Beneficiar 

 Contractor 

 Proiectant 

 Inspectoratul de Stat in Constructii 

Dirigintele/ dirigintii de Santier va/vor avea responsibilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare, 

precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu Beneficiarul si Constructorul, 

pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate. 

Raportul de activitate lunar si trimestrial, va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in 

luna raportata si trimestrial si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor 

face referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul, modul de 

implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii si modul in care Constructorul isi controleaza propria 

activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor . 

Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tirziu de 14 zile de la sfirsitul lunii raportate si 15 zile de la 

finele trimestrului . 



Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde: 

 detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele/ dirigintii de Santier pe 

parcursul desfasurarii contractului de servicii 

 detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat 

receptiei la terminarea lucrarii. 

 

SARCINA 2 Monitorizarea programului de lucrari 

Dirigintele/ dirigintii de santier va/vor solicita Constructorului lunar, anterior lunii de referinta, 

defalcarea programului de lucrari cu incadrarea in Graficul de esalonare fizic şi valoric al lucrarii.Acesta 

va fi verificat si avizat de catre diriginte si inaintat spre aprobare si beneficiarului. 

Programul va avea un format concis, aratind durata alocata fiecarei parti, sector sau articol important din 

lucrare. 

In cazul in care se inregistreaza intarzieri in executie ,Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cite 

ori este nevoie astfel incit sa indice modul de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a 

contractului de lucrari. 

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile Constructorului, graficul 

de executie al lucrarilor propus si Programul de lucrari, Dirigintele/ dirigintii de Santier are/au obligatia 

de a notifica Constructorului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intirzierilor. Dirigintele/ 

dirigintii de Santier va/vor trimite Beneficiarului spre aprobare programul cu masurile de 

remediere/recuperare propuse de catre Constructor si aprobate de catre 

Dirigintele de santier. 

 

Asistenta Beneficiarului privind planificarea platilor catre executant 

Aceasta se va realiza pe baza Graficului de esalonare a lucrarilor fizic şi valoric intocmit de catre 

Constructor si a previzionarii derularii fondurilor. Dirigintele/ dirigintii de Santier va/vor verifica 

previzionarea derularii fondurilor si va analiza daca aceasta este realista, iar daca nu, va instrui 

Constructorul in vederea reesalonarii fondurilor necesare. 

Odata cu inaintarea Situatiilor de plata intermediare, Constructorul are obligatia de a inainta si 

previzionarea derularii platilor, in strinsa legatura cu graficul de esalonare a lucrarilor 

 

SARCINA 3 Controlul financiar al contractului 

Dirigintele/ dirigintii de santier va/vor avea responsibilitatea intocmirii Decontarilor intermediare de plata 

pentru lucrarile executate de contractor. 

Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii si revizuirii situatiei de plata inaintate de catre 

constructor, decontarile intermediare de plata in termen de maxim 3 zile de la depunerea situatiei de plata 

de catre constructor. Toate situatiile intermediare de plata vor contine, in afara platilor curente, situatia 

clara a platilor precedente si a platilor cumulate. 

Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori. 

Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz 

(pozitia si denumirea lor) din devizele oferta anexa la contract. 

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in Caietele de 

sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre dirigintele de santier 

impreuna cu reprezentantul constructorului. Daca metoda de masurare nu este clara, beneficiarul va 

notifica constructorului, prin intermediul dirigintelui de santier, metoda de masurare. 

Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac la finalizarea acestora, odata cu intocmirea 

procesului verbal de receptie calitativa sau a procesului verbal a lucrarilor ce devin ascunse. 

Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi verificate si ori 

de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si va dispune 

refacerea lor daca este cazul. 

In cazul in care se va constata ca lucrarile sunt necorespunzatoare, costurile implicate vor fi suportate pe 

cheltuiala constructorului. 

 



SARCINA 4 COMPLETAREA JURNALULUI DE SANTIER 

Dirigintii de Santier au obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii , in functie de specialitate si 

de a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat,  sa se dovedeasca foarte 

utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea 

cu privire la executia lucrarilor. 

In Jurnalul de Santier Dirigintele va inregistra cu acuratete urmatoarele date si informatii: 

lucrarile executate si locatia exacta; 

 echipamentele, materialele si forta de munca utilizate; 

 conditiile meteorologice; 

 evenimente aparute; 

 defectiuni aparute la echipamente si utilaje; 

 orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor. 

 

 

 

SARCINA 5 EMITEREA DISPOZITIILOR DE SANTIER 

Dirigintele de santier poate emite Dispozitii de santier/notificari dar fara a modifica Proiectul, Caietele de 

sarcini sau Listele de cantitati. Aceste dispozitii se emit numai in vederea respectarii de catre constructor 

a clauzelor contractuale. 

Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati va fi 

facuta numai de catre proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii verificatori de proiecte. 

Modificarile temeinic justificate vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier a proiectantului. 

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fara 

aprobarea beneficiarului. Eventuala solutie tehnica modificatoare si noii indicatori  tehnicoeconomici vor 

fi aprobati de catre Comisia tehnico-economica a beneficiarului. 

Toate dispozitiile de santier emise de catre proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand 

conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de 

justificari. 

Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre constructor a Dispozitiilor de 

santier emise de proiectant. 

In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din documentatia 

tehnica de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala constructorului. 

 

 

2.2 Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii 

 

Serviciile asigurate de dirigintii de Santier vor respecta legislatia romana in vigoare. In cazul in care 

pentru executia lucrarii sunt necesari mai multi dirigintii de Santier (pe specialitati), se va numi un Sef al 

echipei de Diriginti de Santier care sa asigure coordonarea activitatilor pe toata perioada de executie a 

lucrarilor. 

Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre Benficiar si dirigintele/dirigintii de santier va/ vor 

urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect: 

 Preconstructia lucrarilor 

 Mobilizarea 

 Executia lucrarilor 

 Receptia lucrarilor 

 Perioada de garantie (de notificare a defectelor) 

 

Obligatiile principale ale dirigintilor de santier pe toate fazele de proiect descrise mai sus, sunt: 

 verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale cu 

privire la încadrarea în termenele de valabilitate; 



 verificarea concordanţei dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism 

avizelor, acordurilor şi ale proiectului; 

 preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora executantului, liber de 

orice sarcină; 

 participarea împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la 

stabilirea bornelor de reper; 

 predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier; 

 studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru 

realizarea construcţiilor; 

 verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea 

reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei 

 expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul; 

 verificarea existenţei programului de control al calităţii, cu precizarea fazelor determinante, vizat 

de Inspectoratul de Stat în Construcţii; 

 verificarea existenţei şi valabilităţii tuturor avizelor, acordurilor, precum şi a modului de preluare 

a condiţiilor impuse de acestea în proiect; 

 verificarea existenţei şi respectarea "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice 

pentru lucrarea respectivă; 

 verificarea existenţei anunţului de începere a lucrărilor la emitentul aurorizaţiei şi la IJC/ICB; 

 verificarea existenţei panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor 

legale şi dacă este amplasat la loc vizibil; 

 verificarea respectării legislaţiei cu privire la produsele pentru construcţii, respectiv: existenţa 

documentelor de atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse 

în documentele de calitate, proiecte, contracte; 

 interzicerea utilizării produselor pentru construcţii necorespunzătoare sau fără certificate de 

conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele 

netradiţionale); 

 urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale 

reglementărilor tehnice în vigoare şi ale contractului; 

 verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea 

asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele 

tehnice în vigoare; 

 interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor legale în 

vigoare; 

 participarea la verificarea în faze determinante; 

 efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca 

urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin 

ascunse etc.; 

 interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic; 

 asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă; 

 urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, şi 

admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

 transmiterea către proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizărilor proprii sau ale 

participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; 

 dispunerea opririi execuţiei, demolării sau, după caz, a refacerii lucrărilor executate 

necorespunzător de către executant, în baza soluţiilor elaborate de proiectant şi vizate de 

verificatorul de proiecte atestat; 

 verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995, 

cu completarile si modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau 

adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale; 

 urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de 

organele abilitate; 



 preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a construcţiei 

cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 

 urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului 

acestuia; 

 asigurarea secretariatului recepţiilor şi întocmirea actelor de recepţie; 

 urmărirea soluţionării obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor şi realizării recomandărilor comisiei de recepţie; 

 predarea catre investitor/utilizator a actelor de receptie, a documentatiei tehnice si economice a 

constructiei, impreuna cu capitolele aferente cartii tehnice a constructiei. 

 

Sarcinile si indatoririle dirigintelui de santier in perioada de notificare a defectelor se refera, fara a se 

limita insa la acestea, la remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de catre Comisie la 

receptia la terminarea lucrarilor. 

1. Urmarirea rezolvarii problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmirea documentelor de 

aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie. Inspectorul de Santier va urmari 

rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la data receptiei lucrarilor, conform art. 

22 din HGR 273/1994.  

In cazul in care Constructorul nu-si va respecta obligatiile, Dirigintele de Santier va emite o 

somatie si daca nici in acest caz executantul nu se conformeaza, va Notifica atat Constructorului 

cat si Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de catre alt executant, cheltuiala fiind 

suportata de Constructorul care nu si-a indeplinit obligatiile. 

2. Propunerea unei programari a inspectiilor periodice, efectuate de catre Beneficiar, ale lucrarilor in 

timpul acestei perioade pentru a se asigura de o functionare corespunzatoare a acestora. 

 

Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintii de specialitate 

vor sta la dispozitia investitorului pe tot parcursul lucrarilor, vor fi prezenti zilnic pe santier la 

punctul de lucru pe toata perioada executiei investitiei, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

 

 

3. Locatia proiectului 

 

Dirigintele / dirigintii de santier vor indeplini serviciile descrise anterior in vederea asigurarii 

implementarii cu succes a proiectului: Dezvoltarea Platformei de cercetare pentru energie eficientă şi 

durabilă E.N.E.R.E.D., din punct de vedere al parametrilor: timp, cost, calitate si siguranta. 

Locatia proiectului: amplasamentul celor două obiective - Hala Mecanica Fluidelor, Mașini si Acționari 

Hidraulice si Pneumatice şi Imobil TEX3. 

 

 

4. Data de incepere a contractului si perioada de executie 

 

Incepere: Executia contractului incepe in 48 de ore de la data la care Universitatea Tehnică “Gheorghe 

Asachi” din Iaşi, în calitate de autoritate contractantă, notifica catre prestator inceperea contractului. 

Finalizare: Contractul se deruleaza pe toata perioada de executie a lucrarilor precum si participarea la 

receptiile de la terminarea lucrarilor si la receptia finala facuta la expirarea perioadei de garantie. 

 

Nota : 

1. Perioada de executie a lucrarilor va fi determinata de ofertele tehnice a ofertantilor castigatori ai 

licitatiilor de lucrari care se desfasoara la acest moment. 

2. In vederea realizarii duratei estimative a contractului de prestari servicii de dirigentare de santier 

se ataseaza graficul de executie, parte a PT . (Anexa 1) 

3. La data contractarii finantarii care are ca obiectiv realizarea investitiilor mentionate anterior se 

estima terminarea lucrarilor in iunie 2015. Totusi, este recomandat sa se tina seama in elaborarea 



ofertelor de faptul ca lucrarile de executie se pot prelungi si prin urmare contractul de finantare si 

implicit contractul de prestari servicii de dirigentare de santier poate fi prelungit. 

 

5. Echipa Dirigintelui, responsabilă cu supravegherea execuţiei tehnice 

 

Ofertantul va trebui sa asigure prestarea serviciilor de catre personal angajat/ subcontractat/ persoana 

fizica autorizata certificat ca diriginte de santier autorizat ISC. 

Obligativitatea implicarii in proiect a trei experti cheie, dupa cum urmeaza: 

1. Diriginte de santier constructii civile/Coordonator echipa de supraveghere 

2. Diriginte de santier instalatii termice, sanitare, gaze 

3. Diriginte de santier instalatii electrice 

Pe langa personalul specializat pot fi pusi la dispozitie si alti experti pe care ofertantul ii considera 

necesari pentru atingerea scopului contractului de servicii. Plata activitatii tuturor categoriilor de experti 

va fi inclusa in valoarea totala a serviciilor prestate. 

Este responsabilitatea ofertantului sa asigure personalul specializat necesar pe tot parcursul executiei asa 

cum a fost precizat in caietul de sarcini. 

 

Mod de dovedire 

Autorizatiile de Diriginte/Diriginti de santier, emise de INSPECTORATUL DE STAT IN 

CONSTRUCTII, trebuie sa fie pe urmatoarele domenii: 

 2.2 constructii civile si industrial, agricole si miniere de suprafata, categoria de importanta C; 

 8.1 instalatii electrice aferente constructiilor categoria de importanta C; 

 8.2 instalatii sanitare, termoventilaţii, aferente constructiilor categoria de importanta C; 

 8.3 instalatii gaze naturale aferente constructiilor categoria de importanta C; 

 9.1 retele electrice; 

 

In acest sens se vor prezenta: 

 CV-uri din care sa reiasa o experienta de minim 2 ani pe contracte de prestari servicii similare 

 diploma de studii 

 autorizări 

 autorizatie Diriginte de santier ( in copii legalizate) emise de Inspectoratul de Stat in Constructii. 

 declaratia de disponibilitate 

 

 

Nota : In vederea intocmirii unei oferte tehnice si financiare corecte, ofertantilor li se recomanda 

vizitarea amplasamentului, prin solicitare scrisa din partea ofertantului si imputernicirea acestuia 

din partea reprezentantului legal si studierea documentatiei tehnice publicată. (Director Proiect 

E.N.E.R.E.D. – Prof.univ.dr.ing. Neculai Eugen Seghedin, nr. tel. 0755101092) 

 

Anexe: 

 Caietul de sarcini din cadrul documentaţiei de achiziţie publică de lucrări „Extindere hala 

Mecanica Fluidelor, Mașini si Acționari Hidraulice si Pneumatice”, Anunţ participare nr. 

363754/18.08.20174, publicat pe www.e-licitatie.ro 

 Caietul de sarcini din cadrul documentaţiei de achiziţie publică de lucrări „Reparații şi 

modernizare instalații Laborator de cogenerare si trigenerare”, Anunţ participare nr. 363799/ 

19.08.2014, publicat pe www.e-licitatie.ro 

 

Întocmit, 

BENEFICIAR 

Universitatea Tehnică„Gheorghe Asachi” din Iaşi 

 


