
                                                                                                                    Aprobat,  

            ȘERBAN ROBERT NICOLAE 

                                                                                                                     Primar  

Nr.inreg. 10500 /26.04.2021 

 

ANUNT INTENTIE 

 

Serviciul de verificare tehnica de calitate a proiectului cu titlul  “REABILITARE ȘI 

MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE 

SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE” finantat in 

cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020; Axa prioritara 

10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, 

în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de 

participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu 

risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 

 

      Cod SMIS proiect:124011 

     Contract de finantare nr.6603 din 12.02.2021 

 

 Codul de clasificare: CPV 71621000-7.  

 Valoarea estimata a contractului este de 20.000 lei fara TVA 

 

Obiectivul general al proiectului  - Îmbunătăţirea calitatii infrastructurii de educaţie din Orasul 

Eforie pentru cresterea calitatii actului educational, cresterea participării populaţiei şcolare la 

procesul educaţional, descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/părăsire 

timpurie a școlii, pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație. 

Obiectivul general al proiectului raspunde Obiectivului specific al prioritatii de investitie POR 

10.1, obiectiv specific Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 

învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 

– prin investitia in reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale nr 1 Eforie Nord, construirea 

salii de sport, dotarea cu echipamente, mobilier si materiale didactice necesare actului educational 

de calitate.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Reabilitarea, modernizarea, echipare Şcoala Gimnaziala nr 1 Eforie Nord, extinderea prin 

construirea salii de sport, cu scopul asigurarii unei oferte educaționale adecvate, 

accesibile și de calitate pentru toți copiii, cu prioritate, grupurile care se află în risc sporit 

de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii.  

2. Peste 390 de participanţi la procesul educaţional, învățământul general obligatoriu 

(clasele I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 

Eforie Nord, pana la finalul anului 2023. 



Descrierea generala a activitatii de verificare tehnica de calitate a proiectului cu titlul  

“REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, 

CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE 

ÎMPREJMUIRE”, contract de finantare nr. 6603 din 12.02.2021 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 al HG nr. 766/1997 pentru aprobarea 

reglementarilor privind calitatea in constructii si metodologia de stabilire a categoriei de 

importanta a constructiilor, aprobata prin Ordinul MLPAT nr. 31 / N / 1995, cladirea se 

incadreaza în categoria importanta C - cadire de importanta normala. 

Conform normelor de proiectare antiseismică - Partea I - "Prevederi de proiectare pentru 

clădiri", indicativ P 100-1 / 2013, clădirea intră în clasa de importanță III. 

 

Documentația de Proiectare ce vor fi supuse verificarii tehnice 

Nr. 

crt. Denumire livrabil 

1 Documentații tehnice pentru obținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor 

necesare 

2 Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire 

3 Documentație Tehnică pentru Organizarea Execuției 

4 Proiect tehnic de execuție, inclusiv detalii de execuție 

5 Dispoziții de șantier 

6 Proiectul tehnic As-build 

 

 

CERINTE SPECIALISTI VERIFICATORI DE PROIECTE: 

1. Specialist verificator de proiecte atestat pentru cerinta A ( Al, A2) - rezistență mecanică 

și stabilitate; 

2. Specialist verificator de proiecte atestat pentru cerinta Af - Rezistența mecanica și 

stabilitatea masivelor de pamânt, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile 

ingropate; 

3. Specialist verificator de proiecte atestat pentru cerinta B — siguranța în exploatare; 

4. Specialist verificator de proiecte atestat pentru cerinta C — securitate la incendiu; 

5. Specialist verificator de proiecte atestat pentru cerinta D — igienă, sănătate și mediul 

înconjurător; 

6. Specialist verificator de proiecte atestat pentru cerinta E — economie de energie prin 

izolare termică corespunzătoare construcțiilor și instalațiilor din construcții pentru toate 

domeniile; 

7. Specialist verificator de proiecte atestat pentru cerinta F — protetția împotriva 

zgomotului; 

8. Specialist verificator de proiecte atestat pentru cerinta IS, It, le Ig - instalații 

aferente construcțiilor — sanitare, termice, gaze naturale 

 

Specialistii verificatori de proiecte vor avea Atestat ca verificator de proiecte conform 

Ordinului nr. 2264/ din 28.02.2018  pentru domeniile mentionate mai sus, si se vor regasi in 

Registrul verificatorilor atestati actualizat.  

Prestatorul se obliga sa presteze servicii de verificare tehnica de calitate privind verificare 

MLPAT/MDRAP, fazele DTAC si PTH, respectiv eventuale modificari ale documentatiilor 

tehnice pe parcursul executiei lucrarilor pentru proiectul cu titlul “REABILITARE ȘI 



MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE 

SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE”. 

Predarea serviciilor si a Referatelor de verificare tehnica se va efectua la sediul Primariei Orasului 

Eforie pe baza de procese verbale de predare-primire semnate de ambele părți. 

Referatele de verificare vor fi predate in 2 exemplare originale, in care vor fi mentionate 

concluziile cu privire la continutul documentelor verificate. 

 

Modalitati de plata 

Plata serviciilor se va realiza esalonat pe perioada derularii contractului. 

Termen limita primire oferte: 29.04.2021, ora 12:00 

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

sau pe adresa de email a institutiei secretariat@primariaeforie.ro. 

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 


