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1.Generalităţi 

1.1 Descrierea generală a lucrării 

“INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCATIONALE SI 

RECREATIVE – ION MOVILA - SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN 

EFORIE NORD” 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea calitatii vietii in Orasul Eforie, jud. 

Constanta, prin crearea centrului multifunctional, pentru servicii culturale, educationale si 

recreative Ion Movila. De asemenea, prin reabilitarea infrastructurii rutiere din Orasul Eforie se va 

imbunatati simtitor calitatea vietii, atat a locuitorilor permanenti, cat si ai turistilor care viziteaza 

zona. Statisticile indică faptul că în orașele mici și mijlocii, comparativ cu centrele urbane mari, 

se regăsesc cele mai multe persoane care trăiesc în gospodării aflate în risc de sărăcie și de 

excluziune socială, riscul de sărăcie fiind invers proporțional cu gradul de urbanizare. Spre 

desosebire de orașele mari, unde, de cele mai multe ori, sărăcia se concentrează spațial în anumite 

părți ale orașelor, în care, lipsa unor intervenţii coordonate şi focalizate conduce la apariţia unor 

cartiere defavorizate, în centrele urbane de mici dimensiuni, sărăcia și excluziunea socială 

constituie, de regulă, fenomene generalizate la nivelul orașului. Dezvoltarea durabilă şi creşterea 

standardelor de viaţă în cadrul oraşelor/municipiilor de mici dimensiuni sunt dependente inclusiv 

de îmbunătăţirea ofertei educaţionale, nivelul de educație mai ridicat al populației fiind o condiție 

esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, de oferirea unor 

posibilităţi de petrecere a unui timp liber de calitate, de îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru 

grupurile vulnerabile, dar şi de îmbunătăţirea calităţii şi a aspectului infastructurii publice urbane. 

Proiectul de fata raspunde acestor nevoi, prin crearea unui centru multifunctional pentru servicii 

culturale, educationale si recreative, destinat atat populatiei Orasului Eforie, cat si turistilor romani 

si straini.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

Crearea centrului pentru servicii culturale, educationale si recreative Ion Movila 

Reabilitarea infrastructurii rutiere in Eforie Nord 

 

 

 



1.2 Descrierea generala a activitătii dirigintelui de santier  

Scopul serviciilor de Dirigentie de Santier este de a oferi beneficiarului garantia ca executantul 

caruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate 

prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice, Proiectul tehnic, Dirigintele 

de santier îşi va desfăşura activitatea ca reprezentant al beneficiarului în relaţiile cu proiectantul, 

executantul, furnizorii, prestatorii de servicii, etc în derularea contractelor de lucrări. 

Activitatea Dirigintelui de şantier va fi condusă de următoarele principii: 

- imparţialitate atât faţă de investitor cât si faţă de executanti, furnizori şi proiectanţi 

- profesionalism 

- fidelitate  

- respectarea legii 

Dirigintele de şantier îşi va exercita atribuţiile în următoarele faze tipice ale proiectului: 

 - Preconstrucţia lucrărilor; 

 - Mobilizarea 

 - Execuţia lucrărilor; 

 - Recepţia lucrărilor; 

 - Perioada de garanţie a lucrărilor (de notificare a defectelor). 

 

1.3 Lista standardelor aplicabile 

   Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la: 

- Manualul Dirigintelui de specialitate in constructii emis de Ministerul Lucrarilor Publice si 

Amenajarii Teritoriului; 

- Ordinul MDRT nr. 1496/13.05.2011 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; 

- Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice; 

- HG 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de 

contracte achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice – Anexa nr. 2 

- Norma metodologica privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in 

domeniul protejarii monumentelor istorice din 26.08.2010 ( publicat in M.O. nr. 634/09.09.2010) 

- Reglementari tehnice definite in legislatia interna, care sunt compatibile cu reglementarile 

Uniunii Europene; 

-  Daca nu exista reglementary tehnice in sensul celor prevazute la punctul 3, la reglementary 

nationale  si anume, de regula in urmatoarea ordine de decadere: 



- Reglementari nationale care adopta standard europene; 

- Reglementari nationale care adopta standard internetionale; 

- Alte reglementari  

Prezenta enumerare nu este limitativă. 

 

2. Obiectul Contractului – prestarea serviciilor dirigentie de santier pentru urmarirea executiei 

lucrarilor pentru obiectivul de investiții “INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII 

CULTURALE, EDUCATIONALE SI RECREATIVE – ION MOVILA - SI IMBUNATATIREA 

SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE NORD” 

Natura serviciilor care trebuie furnizate sunt: 

Dirigintele  de Şantier va trebui sa presteze serviciile pe parcursul derularii executiei lucrarilor 

conform caietului de sarcini, a atributiilor ce decurg din prevederile actelor normative in vigoare. 

 

2.1.1 Realizarea sistemului de comunicare si raportare 

 Dirigintele de Şantier va avea responsabilitatea asigurării unei legaturi eficiente între 

părţile implicate în procesul de execuţie. Acest lucru presupune întâlniri ale dirigintelui de şantier 

cu unul sau mai mulţi reprezentanţi ai acestora (beneficiar, executanţi, proiectant, Inspectoratul de 

Stat în Construcţii, etc.). 

 Dirigintele de şantier va avea responsabilitatea  pregătirii şi organizării întâlnirilor de lucru 

periodice, în timpul execuţiei lucrărilor, cu toate părţile implicate în executarea lucrărilor: 

beneficiar, executanţi, proiectant, etc şi consemnarea în minuta şedinţei a problemelor discutate şi 

a soluţiilor şi concluziilor stabilite. 

 Dirigintele de şantier va aloca o durată de timp necesară pentru întâlnirile de de lucru 

periodice. 

 Dirigintele de şantier va avea obligativitatea  întocmirii unui Raport de activitate anexa la 

facture care să conţină cel puţin următoarele: 

- Descrierea lucrărilor executate în perioada raportată corelat cu situatia de lucrari 

inaintata de constructor; 

- Descrierea stadiului fizic şi valoric al lucrărilor executate; 

- Referiri la asigurarea calităţii lucrărilor; 

- Capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor detaliate 

- Raportul va fi înaintat beneficiarului la momentul depunerii facturilor. 

 Raportul final va fi întocmit la terminarea lucrărilor şi va cuprinde: 



- Detalii şi explicaţii asupra serviciilor asigurate de către Dirigintele de Şantier pe 

 parcursul desfăşurării contractului de servicii; 

- Detalii şi explicaţii asupra desfăşurarii contractelor de lucrări, cu un capitol  

special dedicat recepţiei la terminării lucrării; 

 

2.1.2 Monitorizarea programului de lucrări 

 

Dirigintele de Şantier va verifica şi aviza graficul de eşalonare al lucrării (programul de lucrări) 

înaintat de către Constructor. 

Dirigintele de santier poate solicita Constructorului refacerea Programul lucrării -  lunar sau ori de 

câte ori este nevoie - astfel încât să indice modul de abordare al lucrărilor pentru îndeplinirea în 

termen a contractului de lucrări. 

În eventualitatea în care ritmul de execuţie nu respectă, din motive imputabile Constructorului, 

graficul de eşalonare a lucrărilor propus, Dirigintele de Şantier are obligaţia de a notifica 

Constructorul pentru luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Dirigintele de 

Şantier va informa Beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către 

Constructor acestea vor fi aprobate de către beneficiar. 

 

2.1.3 Controlul financiar al contractului   

 Dirigintele de şantier va verifica şi aviza situatiile de lucrari. 

 Dirigintele de şantier va vertifica si semna situaţiile de plată întocmite de către 

executant, numai daca acestea corespund cu realitatea. 

 Dirigintele de şantier conduce evidenţa cantităţilor de lucrări real executate şi a 

preţurilor de decontare pentru fiecare situaţie de lucrări prezentată spre decontare, prezentând în 

acest sens, restul de executat lunar, anexat la documentele prezentate spre decontare de executant. 

 Acceptarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate, rezultate din 

măsurători şi înscrise în foile de ataşament. 

 Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în 

articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele anexă la contract. 

 Măsurătorile vor fi efectuate de către Dirigintele de Şantier împreună cu reprezentantul 

Executantului si al Beneficiarului. 

 Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen 

de 24 de ore de la notificarea executantului). 



 Dirigintele de şantier va aloca o durată de timp necesară pentru măsurătorile periodice 

şi pentru Procesele Verbale de Recepţie a lucrărilor ce devin ascunse. 

 Dirigintele de şantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a 

fi verificate şi ori de câte ori sunt necesare verificării cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin 

ascunse şi va dispune refacerea lor dacă este cazul. 

 În cazul în care sunt necesare cantităţi suplimentare de lucrări, Dirigintele de Şantier 

va verifica antemăsurătoarea întocmită de către proiectant şi va solicita acestuia întocmirea 

Dispozitiei de santier si a Notei de Comandă Suplimentară doar după consultarea şi aprobarea 

acestora de către beneficiar. 

 În cazul în care unele lucrări nu sunt necesare a se realiza, Dirigintele de Şantier va 

informa beneficiarul şi va solicita proiectantului emitere Notele de renunţare. 

 În vederea verificării şi certificării la plată în timp cât mai scurt a situaţiilor de lucrări 

înaintate de către executant, Dirigintele de şantier va ţine înregistrările măsurătorilor. Vor fi 

înregistrate locul şi cantităţile de lucrări efectuate de către executant în conformitate cu 

specificaţiile contractului. 

 Situaţia de plata înaintată de către executant va avea ca suport foaia de ataşament, 

măsurători, desene, certificate de calitate şi declaraţiile de conformitate a materialelor puse în 

operă şi alte documente doveditoare ale executării cantităţilor de lucrări şi a plăţilor la care 

executantul este îndreptăţit. 

 După terminarea lucrărilor executantul va înainta dirigintelui de şantier situaţiile de 

plată, în care va fi evidenţiată valoarea totală a lucrărilor executate conform contractului. Aceaste 

situaţii de plată vor fi însoţite de documente justificative referitoare la sumele cerute la plată. 

 Dacă Dirigintele de şantier nu este de acord cu situaţia de plată sau documentaţia nu 

este completă sau edificatoare, executantul trebuie să remedieze lucrările cu care Dirigintele de 

şantier nu este de acord sau să completeze documentaţia cu acele piese pe care Dirigintele de 

şantier le solicită pentru clarificarea problemele apărute.  

 

2.1.4  Completarea Jurnalului de santier 

 Dirigintele de şantier are obligaţia de a deschide Jurnalul de şantier al lucrării şi de a 

înregistra zilnic toate informaţiile relevante care ar putea, la un moment dat, să se dovedească 

foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natură sau pentru rezolvarea reclamaţiilor ce ar 

putea apărea cu privire la execuţia lucrărilor. 



 Dirigintele de şantier va aloca o durată de timp necesară pentru întocmirea Jurnalului 

de şantier. 

 În jurnalul de şantier, dirigintele va înregistra cu acurateţe următoarele date şi 

informaţii: 

- Lucrările executate şi locaţia exactă; 

- Echipamentele, materialele şi forţa de muncă utilizată; 

- Condiţiile meteorologice 

- Evenimentele apărute; 

- Orice alţi factori generali sau particulari care ar putea afecta desfăşurarea 

execuţiei lucrărilor. 

 

2.1.5 Dispoziţii de şantier  

Dirigintele de şantier va aduce la cunoştinţa beneficiarului neconcordanţele/omisiunile din 

proiectul tehnic şi beneficiarul va informa proiectantul despre neconcordanţe/omisiuni si va 

convoca factorii implicati respectiv proiectant, constructor etc in teren in vederea intocmirii 

Notelor de constatare. Proiectantul va emite Dispoziţia de şantier ţinând cont de notele de 

constatare. Dispoziţiile de şantier vor fi însoţite de Note de comandă suplimentară/Note de 

renunţare după caz. Aceste dispozitii se emit cu respectarea de către Constructor/Beneficiar a 

clauzelor contractuale. 

 Toate Dispoziţiile de şantier emise de către proiectant vor fi numerotate şi îndosariate, 

vor fi însoţite de justificări, Note de constatare, Note justificative.Se vor emite numai cu acordul 

beneficiarului. 

 Dirigintele de şantier are obligaţia de a urmări punerea în practică de către executant a 

acelor dispoziţii de şantier emise de proiectant şi aprobate în prealabil de către beneficiar. 

 

2.2 Responsabilităţile şi obligaţiile Dirigintelui de Şantier legate de monitorizarea si 

supervizarea lucrarilor de constructii constau în următoarele sarcini: 

Serviciile asigurate de Dirigintele de Şantier vor respecta legislaţia română in vigoare. Derularea 

contractului de prestări servicii încheiat între Beneficiar şi Dirigintele de Şantier va urmări 

prestarea serviciilor pentru următoarele faze tipice ale unui proiect: 

1. Pre-construcţia lucrărilor 

2. Mobilizarea 

3. Execuţia lucrărilor 



4. Recepţia lucrărilor 

5. Perioada de garanţie (de notificare a defectelor) 

2.2.1 Pre-construcţia lucrărilor  

Activităţile de pre-construcţie se desfăşoară în perioada de pregătire a execuţiei lucrărilor şi 

presupun: 

- Verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor 

legale cu privire la aceasta. Investitorul are obligaţia conform Legii 10/1995, articolul 

21b), să obţină toate acordurile şi avizele necesare şi autorizaţia de construire. 

Documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de construire este precizată în Legea 

50/1991, modificată şi republicată. 

- Verificarea corespondenţei dintre prevederile autorizaţiei de construire şi ale 

proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situaţie şi identificarea 

reţelelor de utilităţi existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obţinute. 

- Participarea la predarea către Constructor a amplasamentului şi a reperelor de 

nivelment (borne) impreuna cu proiectantul. Amplasamentul va fi predat liber de orice 

sarcină.  

- Dirigintele de Şantier va convoca pentru această fază reprezentanţi Beneficiarului,  

Proiectantului, Constructorului şi al deţinătorilor de instalaţii şi utilităţi publice aflate pe 

amplasament. 

- La predarea-primirea amplasamentului va fi întocmit Procesul Verbal de predare a 

amplasamentului care va conţine menţiuni referitoare la construcţiile sau instalaţiile 

aflate pe amplasament sau în subsol şi termenele de eliberare. 

- Participarea, împreună cu Proiectantul şi cu Constructorul, la trasarea generală a 

construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de Şantier va asista la trasarea 

şi materializarea bornelor de referinţă şi a cotelor de nivel în imediata apropiere a 

amplasamentului. Vor mai fi trasate şi materializate căile de acces la amplasament şi 

limitele acestuia. Dirigintele de Şantier va dispune marcarea şi protejarea bornelor de 

reper ale construcţiei.  

- Predarea către Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de şantier (daca 

este cazul). Dirigintele de Şantier are obligaţia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru 

organizarea de şantier, va solicita constructorului să prezinte devizul ofertă pentru 

organizarea de şantier în limita sumei cuprinse în oferta financiară, respectiv cheltuielile 

necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii - montaj, 



taxele necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie provizorie, taxe de conectare la 

utilităţi, etc. Totodată Dirigintele de Şantier va dispune locul de amplasare al panourilor 

de identificare al construcţiei/ investiţiei. 

- Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor şi procedurilor prevăzute 

pentru realizarea construcţiei, verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, 

corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de 

către verificatori atestaţi, verificarea existenţei în proiect a prevederilor privind fazele 

determinante precum şi a programului de control al calităţii, verificarea existenţei tuturor 

avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia 

tehnică. 

- Verificările vor fi făcute în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei stabilită 

prin proiect atât la construcţiile permanente şi provizorii cât şi la lucrările de 

modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii. 

- Dirigintele de Şantier are obligaţia de a emite comentarii (daca este cazul) asupra 

aplicabilităţii Detaliilor de Execuţie, Caietelor de Sarcini şi asupra corectitudinii Listelor 

de Cantităţi puse la dispoziţie de către Beneficiar.  

- Asigurarea implementării unui sistem eficient de informare, comunicare şi 

raportare între Beneficiar, Constructor, Proiectant. 

- Forma de comunicare de regulă va fi în scris, exceptând situaţiile în care se dispune 

oprirea lucrărilor pe motiv de nerespectare a calităţii lucrărilor sau a documentaţiei, caz 

în care imediat după dispunerea opririi lucrărilor, Dirigintele de Şantier va notifica acest 

lucru în scris Constructorului, Beneficiarului şi tuturor factorilor implicaţi. 

- Asistenţa pentru Beneficiar în verificarea şi aprobarea unui contract de asigurare 

adecvat. Asigurările încheiate şi prezentate de către Constructor, precum şi documentelor 

anexate lor, trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de execuţie de 

lucrări. 

- Verificarea măsurilor de protecţia muncii atât pentru personalul din şantier al 

Constructorului cât şi pentru public (acolo unde este cazul). 

- Organizarea de şantier, accesul la şi din şantier trebuie amenajat în aşa fel încât să 

nu distrugă mediul înconjurător, iar în privinţa programului de lucru al şantierului, 

Dirigintele de Şantier va verifica existenţa aprobărilor necesare pentru programul de 

lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) în scopul asigurării 

confortului riveranilor. 



2.2.2 Mobilizarea 

Mobilizarea este perioada iniţială a fazei de construcţie a Contractului. În acest timp Constructorul 

va stabili facilităţile de şantier atât pentru sine, cât şi pentru Dirigintele de Şantier. Dirigintele de 

Şantier va folosi această perioadă pentru examinarea şi, acolo unde este cazul, aprobarea 

metodologiei de lucru a Constructorului.  

Sarcinile principale care vor fi realizate de către Dirigintele de Şantier sunt după cum urmează: 

- Examinarea Programului de construcţie a Constructorului şi necesarului de 

echipament asociate. 

- Verificarea şi aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului şi a Planului de 

asigurare a calităţii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectivă. Programul de 

verificări pe faze de recepţie/determinante trebuie să fie vizat de Inspectoratul Teritorial 

de Stat în Construcţii. 

- Verificarea respectării normelor de protecţia muncii. 

 

2.2.3 Constructia 

Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier pe parcursul executării lucrărilor de construcţie sunt, 

fără a se limita însă, următoarele: 

- Are atribuţiuni clar definite în ceea ce priveşte respectarea Proiectului, a 

prevederilor din caietele de sarcini şi din reglementările tehnice în vigoare referitoare la 

materialele înglobate în lucrările permanente cât şi referitoare la  execuţia lucrărilor 

permanente: 

- Verificarea respectării legislaţiei cu privire la materialele utilizate privind: existenţa 

documentelor de atestare a calităţii şi a originii, corespondenţa calităţii acestora cu 

prevederile cuprinse în certificatele de calitate, contracte, proiecte. 

- Interzicerea utilizării de materiale semifabricate şi prefabricate necorespunzătoare 

sau fără certificate de conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic 

(pentru materialele netradiţionale). 

- Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere în operă şi consemnează în 

registre rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de 

laborator. 

- În cazul în care Dirigintele de Şantier constată neconformitatea materialelor 

propuse a fi puse în operă cu specificaţiile tehnice, acesta are obligaţia de a întocmi 



“Rapoarte de Neconformitate” în care va preciza la ce se referă neconformităţile, 

descrierea detaliată a acestora şi termenul maxim de remediere. 

- Reprezentantul Constructorului în şantier va trebui să propună măsurile de 

remediere, în urma consultării cu proiectantul de specialitate. 

- Nici o neconformitate nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor fi 

rezolvate. 

- Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, 

proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare. 

- Examinarea Programului de construcţie a Constructorului şi previziunilor fluxului 

de numerar asociate. 

- 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 utilizării de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care 

reglementările tehnice au prevederi în acest sens. 

- Interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic. 

- Verificarea/aprobarea materialelor şi produselor pentru constructii. 

- Efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi semnarea documentelor întocmite ca 

urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de 

lucrări ce devin ascunse  

- Participarea alături de Inspectoratul de Stat în Construcţii la verificarea execuţiei în 

faze intermediare şi faze determinante. 

- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă. 

- Participarea ca martor,  la testarea materialelor (efectuate de Constructor), atunci 

când sunt cerute teste suplimentare, înregistrând rezultatele. 

- Analizarea măsurătorilor şi testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsă, înainte 

ca aceasta să fie acoperită. 

- Urmărirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei 

acestora, admiţând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ. 

- Certificarea cantitatilor si calitatii lucrarilor din situatiile de plata prezentate spre 

decontare, in relatie cu oferta constructorului. 



- Sistarea execuţiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în 

baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru 

dispunerea acestora. 

- Transmiterea proiectantului a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea 

construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei. 

- Monitorizarea evoluţiei lucrărilor în comparaţie cu Graficul de execuţie a 

Constructorului pentru a lua măsuri de remediere în cazul în care apar stagnări, încetiniri 

sau alte impasuri. 

- Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 

nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale 

documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale. 

- Urmărirea respectării de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de 

organele abilitate. 

- Preluarea documentelor de la Constructor şi Proiectant şi completarea Cărţii 

Tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.  

- Realizarea inspecţiilor aşa cum sunt prevăzute în Programul de Control pe faze de 

lucrări şi înregistrarea acestora. 

- Medierea disputelor care apar pe şantier în timpul execuţiei lucrărilor. 

- Întocmirea rapoartelor, în formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care 

trebuie să cuprindă cel puţin informaţii privitoare la progresul lucrării, calitate, protecţia 

muncii şi orice alte probleme care ar afecta execuţia adecvată a lucrărilor. 

- Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare şi predarea terenului deţinătorului 

acestuia. La terminarea lucrărilor va dispune şi verifica aducerea la forma iniţială a 

terenului şi mediului afectat de lucrări. 

 

2.2.4 Recepţia lucrărilor 

Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier la recepţia lucrărilor de construcţie 

   sunt, fără a se limita însă la acestea, următoarele: 

- Participarea la recepţia lucrărilor. Asigură secretariatul Comisiei de recepţie şi 

întocmeşte Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor inclusiv anexele care 

cuprind lucrările restante/necorespunzătoare stabilite de Comisia de recepţie şi care 

trebuie finalizate/ remediate în timpul perioadei de garanţie. 



- Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de recepţie, documentaţia tehnică şi 

economică a construcţiei,inpreuna cu cartea tehnica a construcţiei. 

 

2.2.5 Perioada de garantie 

Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier în perioada garantiei se referă, fără a se limita însă 

la acestea, la remedierea defecţiunilor/neconformităţilor constatate de către Comisie la recepţia la 

terminarea lucrărilor: 

- Urmărirea rezolvării problemelor constatate de Comisia de recepţie şi întocmirea 

documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de Comisia de recepţie. 

Dirigintele de Şantier va urmări rezolvarea remedierilor în termen de cel mult 90 zile de la 

data recepţiei lucrărilor, conform art. 22 din HGR 273/1994. 

- În cazul în care Constructorul nu-şi va respecta obligaţiile, Dirigintele de Şantier 

va emite o somaţie şi dacă nici în acest caz executantul nu se conformează, va Notifica atât 

Constructorului cât şi Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de către alt  

executant, cheltuiala fiind suportată de Constructorul care nu şi-a îndeplinit obligaţiile. 

- Propunerea unei programări a inspecţiilor periodice, efectuate de către Beneficiar, 

ale lucrărilor în timpul acestei perioade pentru a se asigura de o funcţionare 

corespunzătoare a acestora. 

 

2.2.6 Dispozitii finale 

- Dirigintele de santier va indeplini orice sarcina sau instructiune aparuta pe parcursul 

derularii contractului de prestari servicii si executie lucrari, dispusa de beneficiar sau 

Finantator. 

- Va participa impreuna cu reprezentantul Primăriei Orasului Eforie, la toate fazele privind 

realizarea construcţiei, in limitele stabilite prin reglementările tehnice; 

- Dirigintele de şantier va reprezenta Beneficiarul în relaţia cu organismele de control 

abilitate în acest sens: Curtea de Conturi, Inspectoratul de Stat în Construcţii, MDRT etc; 

- Va asigura în relaţia cu proiectantul elaborarea dispoziţiilor de şantier, a notelor de 

constatare, a notelor de renunţare şi respective a notelor de comandă suplimentară, 

corectitudinea acestora şi va verifica cantităţile rezultate. 

- Aferent notelor de constatare, lucrările prevăzute prin dispoziţia de şantier, notele 

de comandă suplimentară, notele de renunţare aferente, vor fi considerate acceptate numai 

după aprobarea acestora de către ordonatorul principal de credite (Primar); 



- Va participa impreuna cu reprezentantul Primăriei Orasului Eforie, la toate fazele privind 

realizarea construcţiei, in limitele stabilite prin reglementările tehnice; 

 

Ofertantul, să ia la cunoştinţă că în România există o Autoritate Naţională de Inspecţie (Inspectoratul 

de Stat în Construcţii – ISC), care are responsabilităţi statutare pentru inspectarea lucrărilor de 

construcţii în diverse stadii. Dirigintele de şantier trebuie să implice ISC la fazele determinante şi să ia 

în calcul comentariile acestui organism.  

În conformitate cu cerinţele specifice legislaţiei româneşti în domeniul construcţiilor, ofertantul îşi va 

asuma rolul de Diriginte de şantier şi se va achita de toate atribuţiile acestei funcţii, purtând toată 

responsabilitatea pentru respectarea standardelor de calitate.  

Dirigintele de şantier urmăreşte şi certifică executarea lucrărilor din punct de vedere fizic cantitativ, 

calitativ şi valoric precum şi certifică legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea 

operaţiunilor supuse decontării numai în corelare cu proiectul tehnic şi cu respectarea actelor normative 

în vigoare. 

Dirigintele de şantier trebuie să respecte prevederile legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 

nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

3. Întocmire propunere financiară 

La fundamentarea economică a preţului se va ţine seama de costurile pentru urmarirea executiei 

lucrarilor pentru obiectivul de investiții “INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII 

CULTURALE, EDUCATIONALE SI RECREATIVE – ION MOVILA - SI IMBUNATATIREA 

SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE NORD” 

 

4. Personalul 

Ofertantul este obligat sa furnizeze personalul de specialitate necesar pentru a se achita de 

responsabilităţile prevăzute în caietul de sarcini. 

Ofertantul va stabili pe proprie răspundere echipa necesară derulării contractului,şi trebuie să facă 

dovada atestării personalului tehnic şi  pe perioada derulării contractului să asigure cu experienţa sa cel 

putin pentru următoarele domenii: 

• Asigurarea calităţii şi procedurile pentru siguranţă şi sănătate; 

• Revizuirea planului de management al şantierului; 

• Întocmirea rapoartelor; 



Dirigintele de şantier trebuie să deţină autorizaţii de dirigenţie de şantier valabile pentru toate lucrările 

cuprinse în contractul de lucrări pentru care va asigura serviciile de dirigentie de şantier. 

5. Durata contractului  

Data de începere a serviciului va coincide cu data predarii amplasamentului pentru executia 

lucrarilor, data care va fi comunicata ofertantului. 

Durata serviciului va fi: de la semnarea contractului pana la semnarea procesului – verbal de 

receptie finala a lucrarilor. 

 

6. Modalitati de plata 

Decontarea serviciului prestat de catre Dirigintele de santier se va face in baza raportului privind 

activitatea sa. 

Plata serviciului de dirigentie se va efectua esalonat, procentual raportat la valoarea situatiilor de 

lucrari,  in termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. 

 

Cerinte minime profesionale 

             Ofertantul va prezenta colectivul cu care va realiza cerintele din prezentul caiet de sarcini, 

rolul fiecarei persoane cu dovada calificarilor necesare. 

               Cerintele minime profesionale solicitate de catre Autoritatea Contractanta si pe care 

trebuie sa le indeplineasca Dirigintele /Dirigintii de santier sunt stabilite conform Ordinului 

1496/30.03.2011, pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier act emis de 

Inspectoratul de stat in constructii in functie de specificul si categoria de importanta a constructiei 

stabilite de catre Proiectantul constructiei. 

            Dirigintele/ Dirigintii de santier trebuie sa fac adovada ca sunt autorizati conform 

Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier stabilita prin Ordinul 1496/30.06.2011, pentru 

aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, act emis de Inspectoratul de stat in 

constructii si publicat in Monitorul official nr. 184 din 23 martie 2010, precum si Legea nr. 

422/2001 in urmatoarele domenii: 

- Domeniul de autorizare 2.2. Constructii civile industrial categoria de importanta C; 

- Domeniul de autorizare 3.3. Drumuri , poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu 

de interes local 

- Domeniu de autorizare 9.1. Retele electrice  

- Domeniu de autorizare 8.1. Instalatii electrice 

- Domeniu de autorizare 9.3. Retele telecomunicatii 



- Domeniu de autorizare 6.1. Lucrari tehnico-edilitare de alimentare cu apa si canalizare. 

     Ofertantul va asigura diriginti de santier pentru toate domeniile de autorizare care vor rezulta  

din proiectul tehnic. 

 

Valoarea estimativa a acestor servicii este de  131,400.00 fara TVA. 

Termen limita primire oferte: 29.05.2020, ora 16:00. 

 

Ofertele se depun la registratura Primariei Orasului Eforie, din strada Progresului nr.1, Eforie Sud. 

Achiziția se va realiza prin încheierea unui contract de achiziție publică/factură/comandă în 

conformitate cu prevederile legale art. 43 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertantul 

castigator va fi selectat din catalogul electronic. 

 

 

INTOCMIT, 

SEF SAEP 

CRETU  Cecilia 


