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1. DATE PRIVIND ACHIZITORUL

Denumire oficiala: UAT Oras Murfatlar
Adresa: Calea Dobrogei, nr. 1, Oras Murfatlar, Jud. Constanta
Localitatea: ORAS MURFATLAR Cod postal

905100
Tara: ROMANIA

Punctul de contact: Calea Dobrogei, nr. 1, oras
Murfatlar, jud. Constanta

Telefon: 0241 234350
Fax: 0241 234516

E-mail: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro
Adresa de internet: www.primariamurfatlar.ro

2. CADRUL GENERAL

2.1. Informatii generale relevante

UAT Oras Murfatlar a incheiat contractele de finantare nr. 98923/31.08.2018 si nr.
98926/31.08.2018 in vederea implementarii proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic,
protejarea si promovarea mostenirii comune” (in original „Development of tourism potential,
protection and promotion of the common heritage”), cod ROBG-453. Proiectul este depus in
parteneriat, partener lider Orasul General Toshevo, Bulgaria, si partener de proiect UAT Oras
Murfatlar.

Proiectul isi propune ca obiective:
 Sprijinirea dezvoltarii durabile socio-economice a regiunii transfrontaliere prin sporirea

potentialului turistic legat de dezvoltarea si marketingul produselor turistice competitive.
 Imbunatatirea starii patrimoniului natural si cultural-istoric, dezvoltarea si promovarea

patrimoniului comun din regiunea transfrontaliera.
 Introducerea de tehnologii inovative si noi produse turistice.

Activitatile principale ale proiectului sunt:
1. Elaborarea a 2 studii – unul in zona General Toshevo si unul in zona Murfatlar, precum si

a unei strategii in domeniul conservarii, dezvoltarii si utilizarii durabile a patrimoniului
natural si cultural comun, in vederea dezvoltarii turismului transfrontalier bazat pe cele
doua localitati. Cele 2 studii si strategia comuna se vor concentra pe dezvoltarea
turismului de mediu si rural, cultural si de cunoastere legat de patrimoniu.

2. Modernizarea / reconstructia de obiective de patrimoniu prin mica infrastructura turistica.
Instalarea de echipamente moderne si tehnologii inovative.

3. Crearea unui produs turistic comun prin punerea in comun a resurselor comune din zona
General Toshevo - Murfatlar.

4. Organizarea unui forum de turism in oglinda la General Toshevo si la Murfatlar,
incluzandtarg, pentru prezentarea patrimoniului cultural si natural comun (2 zile). In
timpul forumului se vor organiza evenimente / concerte, expozitii etnografice si turistice,

http://www.primariamurfatlar.ro
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seminarii cu tur-operatori, antreprenori si jurnalisti. De asemenea, se va organiza vizitarea
atractiilor care fac parte din produsul turistic comun.

5. Instruiri si seminarii pentru profesionisti si tineri pe teme legate de turism, valori culturale,
patrimoniu – doua in General Toshevo si doua in Murfatlar.

6. Tabare tematice pentru promovarea patrimoniului natural si cultural catre tineri si copii –
una la General Toshevo si Balcic, cea de a doua la Murfatlar si Constanta.

7. Tiparirea a doua albume comune despre patrimoniul natural si cultural.
8. Promovare turistica: 2 filme de promovare, material tiparit, website.

Investitia prevazuta a se realiza in orasul Murfatlar consta in trei obiective care vor concura la
implementarea proiectului si atingerea tintelor:

 Casa de cultura: casa de cultura existenta se va reabilita si extinde cu un corp destinat
expozitiilor, intalnirilor si altor activitati culturale. De asemenea, se va demola o cladire
degradata din ansamblul casei de cultura existente.

 Parcul alaturat Casei de Cultura: se va organiza un spatiu de proiectie, expozitii in aer
liber, se va reabilita zona de alei si inlocui mobilierul urban. Spatiul verde va fi imbogatit.

 Monumentul Eroilor: reabilitarea monumentului si a spatiului verde invecinat.

2.2. Surse de finantare ale proiectului

Proiectul „Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod
ROBG-453, este finantat prin Programul INTERREG V-A Romania – Bulgaria, PA2 O regiune
verde, SO 2.1. Imbunatatirea valorificarii durabile a mostenirii si resurselor naturale si a
mostenirii culturale, din sursele: Fondul European de Dezvoltare Regionala (85%) si Bugetul de
stat (13%).

Cofinantarea locala este asigurata prin fonduri de la bugetul local (minim 2%).

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il reprezinta prestarea Serviciilor de asistenta tehnica - dirigentie de
santier pentru verificarea “Executiei lucrarilor de construire/desfiintare/organizare de
santier aferente realizarii obiectivului “Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si
promovarea mostenirii comune””in conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind
calitatea in constructii.

Obiectele de investitii sunt urmatoarele:
1. Casa de cultura, Aleea Margaritarelor nr. 9-9A, Oras Murfatlar: modernizare casa de cultura

existenta, extindere cu corp cladire si amenajare accesuri, parcare si spatii verzi.
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Componenta A – Casa de Cultură a orașului Murfatlar se situează pe Aleea Mărgăritarelor, la
nr. 9 – 9A, într-o zonă de alăturare între blocurile de locuințe colective P+3E de la Calea București și
locuințele individuale. Actualul imobil care găzduieste casa de cultură a fost edificat în anul 1976 și
este alcătuit din două corpuri de clădire C1, cu funcțiunea de Club-Casa de Cultură și C2, Fosta
Școală Agricolă. În cadrul corpului de clădire C1 se desfășoară în prezent activități cu caracter
artistic, educativ și cultural pentru copii. Corpul de clădire C2 este nefuncțional în prezent. Clădirea
a fost adaptată la cerințele și funcțiunile unui centru de cultură, fiind amenajate în interior sală cu
scenă de reprezentații, bibliotecă, holuri, garderobă, vestiare și spații de depozitare. Accesul în Casa
de Cultură se realizează pe fațada dinspre curtea din spate, direct în corpul C1, deoarece pe fațada
dinspre curtea din față există corpul de clădire C2 aflat în stare avansată de degradare.

Printr-un proiect distinct, se va realiza demolarea corpului de clădire existent C2, aflat în
stare avansată de degradare și nefuncțional.

Prin prezentul proiect, se dorește construirea unui nou corp de clădire C2, cu regimul de
înălțime Parter+Supantă, adiacent la corpul de clădire existent C1, cu regimul de înălțime Parter, și
amenajarea de accese, parcare, spații verzi.

Clădirile propuse vor avea următoarele suprafețe:

- Suprafata construita - desfasurata C1 294 mp

- Suprafata construita - desfasurata C3 22 mp

- Suprafata construita - desfășurată C4 41 mp

- Suprafata construita existenta totala 357 mp

- Suprafata desfasurata existenta totala 357 mp

- Se propune construire corp nou C2.

- Suprafata construita propusa C2 85 mp

- Suprafata desfasurata propusa C2 150 mp

- Suprafata construita totala rezultată 442 mp

- Suprafata desfasurata totala rezultată 507 mp.

Proiectul propus pentru casa de cultura a orasului Murfatlar consta in reabilitarea corpului
existent C1 si construirea unui nou corp de cladire C2.

a. Reabilitarea corpului existent presupune modernizarea si refacerea finisajelor,
recompartimentarea constructiei pentru realizarea de accese secundare, grupuri sanitare
si vestiare pentru artisti. De asemenea se propune schimbarea accesului principal in
corpul nou propus si astfel reorientarea casei de cultura catre oras;

b. Contructia corpului nou se va realiza in locul corpului C2 existent ce urmeaza a fi
desfiintat. Noul corp va avea destinatia de hol multifunctional: cu rol de primire,



UAT Oraș Murfatlar

www.interregrobg.ro

gazduind noul acces al casei de cultura, atelier de desfasurare a diverselor activitati, un
spatiu destinat expozitiilor permanente de tip arta fotografica, promovare turistica, grup
sanitar si un atelier cultural educativ – amplasat la supanta.

Finisaje exterioare

Din punct de vedere arhitectural, se propune ca noul corp C2 sa aiba un stil modern,
minimalist, propunandu-se astfel o abordare in contrast cu vechea cladire modernizata pentru a se
putea distinge ca un punct de reper si atractie in oras.

Fațadele clădirii existente vor fi finisate cu tencuială decorativă de exterior culoare albă.

Tâmplăria exterioară va fi realizată din PVC de culoare alb/gri, cu geam termoizolant.

Terasele exterioare de la nivelul parterului vor fi finisate cu gresie de exterior antiderapantă
de culoare gri.

Finisajele interioare

Finisajele tavanelor și pereților în toate încăperile vor fi din plăci de gips carton, cu glet și
zugrăveli lavabile de interior. Pereții în băi vor fi finisați cu faianță ceramică pana la o inaltime de
1,80m, în rest, zugrăveli lavabile de interior. Pardoselile vor fi din gresie ceramică antiderapantă, iar
scena va fi din dușumea de lemn.

Tâmplăria interioară va fi din lemn stratificat sau MDF.

Scara de acces la supantă va avea structură b.a. și trepte finisate cu gresie ceramică
antiderapantă.

2. Parc public, Aleea Margaritarelor FN, Oras Murfatlar: amenajare parc tematic. Parcul se
gaseste amplasat in zona de protectie a monumentului istoric Conacul M. Kogalniceanu – azi
gradinita, cod LMI CT-II-m-A-02870.

Componenta B – Parc tematic se află în imediata vecinătate a Casei de Cultură, pe terenul
delimitat de Aleea Mărgăritarelor. În cadrul acestuia sunt amenajate în prezent un loc de joacă
pentru copii, un foișor de întâlnire pentru locuitorii zonei, alei cu mobilier urban și zone de vegetație.

În prezent, parcul satisface funcțiunea de spațiu verde pentru locuitorii din zonă. Întreaga
suprafață de 4499mp este amenajată ca loc de joacă pentru copii pe o platforma asfaltată, alei și
spații verzi cu vegetație înaltă. Terenul este neîmprejmuit.

Proiectul propus pentru amenajarea unui parc tematic presupune crearea și amenajarea unor
zone de interes variate, pentru diverse activități, diverse grupe de vârstă și diverse interese:

- Zone de expunere și spații verzi unde se vor amplasa pergole, suporturi de lemn și
panouri mobile pentru expuneri și expoziții diverse. Nu se vor sigila suprafețele de călcare, mai ales
în zona ocupată de rădăcinile arborilor. Vegetația existentă nu se va schimba, se vor menține toți
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arborii existenți. Pentru acoperirea solului, se vor utiliza amestecuri formate din plante erbacee,
capabile să vegeteze în bune condiții pe soluri saraturoase.

- Zonă de proiecție în aer liber, pe locul actual al locului de joacă pentru copii, în zona
de Est dinspre Casa de Cultură, cu băncuțe, proiector și ecran de proiecție pentru rularea și
proiectarea a diverse filme, documentare, scurtmetraje pe perioada sezonului cald.

- Zonă de șah și jocuri de masă pentru locuitorii zonei, în partea dinspre blocurile
adiacente, unde vor fi amplasate mese și scaune fixe pentru șah, băncuțe, mese de ping-pong, spații
verzi.

- Zonă de loc de joacă pentru copii, mutat în zona de Vest dinspre grădiniță – conacul
M. Kogălniceanu pentru proximitate și acces facil, unde vor fi amplasate aparate agrementate pentru
joacă, pe pardoseală de nisip, paviment de cauciuc si platforme din lemn, pentru securitatea copiilor.

- Aleile vor fi reabilitate și traseele existente ale acestora vor fi relativ păstrate. Se va
urmări accesul facil la toate zonele. Lățimea acestora va fi constantă, de 1.50m. De-a lungul acestora,
se vor amplasa mobilierul urban, băncuțe de lemn, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat. Aleile nu se
vor asfalta, se propune finisarea acestora cu dale de piatră. Se propun spații pentru protejarea și
oxigenarea arborilor (în jurul arborilor va rămâne vegetație din plante erbacee).

- Foișorul existent se va reabilita, prin înlocuirea elementelor de lemn putrede sau crăpate,
prin înlocuirea învelitorii cu o nouă învelitoare din solzi de lemn tratat pentru exterior. Zona centrală
cu foișorul va fi racordată sub formă de disc central, de unde vor pleca radial toate aleile din parc.

Suprafețe

Suprafata Zona proiectie in aer liber 927.55 mp

Suprafata Zona locuri de joaca pentru copii 938.25 mp

Suprafata Zona de sah si jocuri de masa 555.15 mp

Suprafata Zona de expunere si spatii verzi 1521.55 mp

Suprafață totală zone 3942.50 mp

Suprafata alei 556.50 mp

3. Monumentul Eroilor, Calea Bucuresti FN, Oras Murfatlar: reabilitare monument.
Monumentul Eroilor este monument de for public.

Componenta C- Monumentul Eroilor se va reabilita, vor fi schimbate paramentele

monumentului – placile de marmura si unele dintre placile de pardoseala, treptele si contratreptele,

se vor reamenaja aleile adiacente si spatiile verzi din incinta aferenta monumentului.

Bilant teritorial existent:
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Suprafata teren aferent monument: 553 mp

Suprafata monument: 102 mp

Suprafata alei: 159 mp

Suprafata spatii verzi: 292 mp

Functiunea:

Monumentul Eroilor se va reabilita, vor fi schimbate paramentele monumentului – placile de
marmura deteriorate si unele dintre placile de pardoseala, treptele si contratreptele, se vor reamenaja
aleile adiacente si spatiile verzi din incinta aferenta monumentului.

Lucrarile propuse sunt urmatoarele:

a. Amenajare spatii verzi:

1. Gard viu:

2. Spatii verzi:

3. Confectii metalice, gard si platforma acces peste canal

4. Flori ornamentale:

b. Alei pietonale:

1. Banci pe alei:

2. Refacere podeste, trepte si contratrepte:

3. Refacere socluri spatii verzi:

4. Alei pietonale:

c. Reabilitare monument:

5. Refacere soclu:

6. Refacere monument:

d. Instalatii electrice exterioare:

1. Proiectoare exterioare:

e. Dotari:

1. Catarg de 6 m inaltime de la nivelul placii de baza, din fibra de sticla, alb RAL9010,

rezistent la UV, diametru exterior la baza 115-120 mm si diametru exterior la varf 60-

70 mm – 2 buc.;



UAT Oraș Murfatlar

www.interregrobg.ro

2. Drapelul Romaniei (rosu, galben si albastru) 1,50x1,50 m, material textil – 2 buc.;

3. Cos de gunoi selectiv 3 compartimente, din tabla de otel perforata, sustinuta de o

structura tubulara de 40mm, cu o baza de ancorare cu placute de fixare cu doua gauri

12 mm pentru a se prinde de sol, inaltime 885 mm, diametru 380 mm si capacitate 60

l – 2 buc.

Prestatorul va asigura un numar suficient de specialisti pentru verificarea executiei lucrarilor, in
conformitate cu scopul lucrarilor de investitii, astfel incat sa asigure atingerea rezultatelor si
indeplinirea obiectivelor contractului in termenele prevazute de acesta. In continuarea denumirea
“Dirigintele de santier” se va citi “Dirigintele sau Dirigintii de santier”, pentru cazul in care
prestatorul aloca un diriginte de santier sau mai multi diriginti de santier.

Dirigintele de santier va fi atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice (Ministerul lucrarilor publice, constructiilor si amenajarii teritoriului) si raspunde in mod
solidar cu executantul, proiectantul si verificatorul de proiect in ceea ce priveste asigurarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale ale proiectului, precum si in ceea ce
priveste conformarea cu legislatia in vigoare.

Verificarea executia lucrarilor aferente obiectivului de investitie se va face pentru clasa de
importanta III si categoria de importanta C potrivit legii.

In conformitate cu ordinul MDRAP nr.1496 / 2011 specialiştii verificatori ai executiei lucrarilor
trebuie sa aibe atestatul in urmatoarele domenii / subdomenii :

2.2 – Constructii civile industriale si agricole;

3.3 – Drumuri,poduri,tunele,transport pe cabluri de interes local;

6 – Constructii edilitare si de gopodarie comunala

8 – Instalatii aferente constructiilor

9.1 –Retele electrice

9.2 – Retele termice si sanitare

9.3 –Retele de telecomunicatii

Specialistii verificatori ai executiei lucrarilor vor utiliza toate documentatiile puse la dispozitie
doar in scopul solicitat, cu pastrarea confidentialitatii si au urmatoarele atributii:

 preluare amplasament si repere de nivelment si predare executantului, libere de orice sarcina

 urmarirea realizarii lucrarii in conformitate cu prevederile A.C., proiectului, caiet de sarcini
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 verificarea existentei documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii

 interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii
de conformitate sau agrement tehnic

 participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante

 semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv P.V. in
faze determinante, P.V. de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, atasamentele,
situatiile de plata, etc.

 asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera

 informeaza operativ investitorul privind stadiul lucrarilor precum si a deficientelor calitative
constatate

 urmaresc respectarea de catre executant a dispozitiilor si/ sau a masurilor dispuse de
proiectant/ de organele abilitate

 verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor

 preiau documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale si preda catre utilizator
impreuna cu reprezentantul investitorului;

 asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de
receptie urmaresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la P.V. de receptie la
terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

 urmareste comportarea lucrarilor in perioada de garantie

 participa la refeptia finala in calitate de secretar al comisiei

 preda catre investitor actele de receptive

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1 Data de începere

Inceperea Serviciilor de asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru verificarea
“Executiei lucrarilor de construire/desfiintare/organizare de santier aferente realizarii
obiectivului “Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii
comune” va fi comunicata prin ordinul de începere a contractului, emis de autoritatea
contractantă dupa data comunicării constituirii garanţiei de bună execuţie.
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4.2 Durata contractului

Durata estimata a contractului de servicii de verificare a executiei lucrarilor este in corelare cu
contractul de executie a obiectivul de investitie “Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea
si promovarea mostenirii comune” , dar nu mai tarziu de 12 luni1 de la emiterea ordinului de
incepere a contractului.

5. PREDAREA RAPOARTELOR

Responsabilităţile Prestatorului / Dirigintelui de santier în ceea ce priveşte administrarea
Contractului de lucrări constau în următoarele sarcini:

5.1 Realizarea sistemului de comunicare şi raportare

Prestatorul va avea responsabilitatea asigurării unei legaturi eficiente între părţile implicate în
procesul de execuţie. Acest lucru presupune întâlniri ale prestatorului cu unul sau mai mulţi
reprezentanţi ai acestora (beneficiar, executanţi, proiectant, Inspectoratul de Stat în Construcţii,
etc.).

Prestatorul 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.

Prestatorul, în propunerea tehnică, va aloca o durată de timp necesară pentru întâlnirile de de
lucru periodice.

Prestatorul va avea obligativitatea întocmirii unui Raport de activitate lunar care să conţină cel
puţin următoarele:

* Descrierea lucrărilor executate în luna 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 distinct pentru fiecare
obiect ;

Raportul va fi înaintat beneficiarului în maxim 10 zile calendaristice de la data depunerii
situatiilor de lucrari.

1 Conform durata executie la faza DALI-SF
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Raportul final va fi întocmit la terminarea lucrărilor şi va cuprinde:

* Detalii şi explicaţii asupra serviciilor asigurate de către prestator pe parcursul
desfăşurării contractului de servicii;

* Detalii şi explicaţii asupra desfăşurarii contractelor de lucrări, cu un capitol special
dedicat recepţiei la terminării lucrării;

De asemenea, intocmeste rapoarte, analize sau alte documente la solicitarea beneficiarului, legate
de implementarea contractului de finantare si cerintele de implementare si monitorizare.

5.2 Monitorizarea programului de lucrări

Prestatorul va verifica şi aviza graficul de eşalonare al lucrării (programul de lucrări) înaintat de
către Constructor.

Prestatorul 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 se respectă, din motive imputabile Constructorului,
graficul de eşalonare a lucrărilor propus, prestatorul are obligaţia de a notifica Constructorul
pentru luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Prestatorul va informa
Beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Constructor acestea vor
fi aprobate de către beneficiar.

5. 3 Controlul financiar al contractului

Prestatorul, prin Dirigintele de santier, va verifica şi aviza situatiile de lucrari. Dirigintele de
santier va verifica si semna situaţiile de plată întocmite de către executant, numai daca acestea
corespund cu realitatea. Prestatorul 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 prestator, prin Dirigintele de santier, 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).
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Prestatorul, în Propunerea Tehnică, va aloca o durată de timp necesară pentru măsurătorile
periodice şi pentru Procesele Verbale de Recepţie a lucrărilor ce devin ascunse.

Prestatorul, prin 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, prestatorul 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, prestatorul 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, prestatorul 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.

5.4 Completarea Jurnalului de santier

Prestatorul 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. Prestatorul în propunerea tehnică va aloca o durată de timp necesară
pentru întocmirea Jurnalului de şantier. În jurnalul de şantier, prestatorul va înregistra cu
acurateţe următoarele date şi informaţii:

 Lucrările executate şi locaţia exactă;
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 Echipamentele, materialele şi forţa de muncă utilizată;

 Condiţiile meteorologice

 Evenimentele apărute;

 Orice alţi factori generali sau particulari care ar putea afecta desfăşurarea execuţiei
lucrărilor.

5.5 Dispoziţii de şantier

Prestatorul 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.

Prestatorul, prin 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.

5.6 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 Prestator / 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.

5.7 Perioada de garantie
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Sarcinile şi îndatoririle Prestatorului / 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, Prestatorul / 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.

5.8 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 beneficiarului la toate fazele privind realizarea
lucrarilor, in limitele stabilite prin reglementările tehnice;

 Prestatorul / Dirigintele de şantier va reprezenta Beneficiarul în relaţia cu organismele de
control abilitate în acest sens: Inspectoratul de Stat în Construcţii, MDRAP 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);

Ofertantul / Prestatorul trebuie sa fie in cunostinta de cauza că în România există o Autoritate
Naţională de Inspecţie (Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC), care are responsabilităţi
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statutare pentru inspectarea lucrărilor de construcţii în diverse stadii. Prestatorul 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.

Prestatorul, prin 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.

6. VALOAREA ESTIMATA A SERVICIILOR

Valoarea estimata a serviciilor solicitate este de: 17.500 lei, fara TVA

7 ÎNTOCMIRE PROPUNERILOR TEHNICA SI FINANCIARĂ

Propunerea tehnica va prezenta modul in care ofertantul va indeplini toate cerintele prevazute in
cadrul prezentului caiet de sarcini.

La fundamentarea economică a preţului se va ţine seama de:

 Numărul mediu de ore estimate pe lună, în care personalul direct implicat în realizarea
contractului va fi prezent la locul de muncă pe toată durata de execuţie a lucrărilor, ţinând
cont de cerinţele caietului de sarcini;

 Nivelul de salarizare pe oră aferent personalului direct implicat în realizarea contractului

 Eventualele cheltuieli de cazare, transport, diurnă cât şi după caz alte cheltuieli materiale
aferente personalului implicat în derularea contractului, pe toată perioada derulării
contractului de servicii.

Ofertantul va stabili pe proprie răspundere echipa necesară derulării contractului şi trebuie să
facă dovada atestării personalului tehnic pentru toate specialitatile solicitate prin autorizatii de
diriginti de santier in vigoare la data depunerii ofertei, atat la depunere ofertei, precum si pe
perioada derulării contractului.

Oferta va ramane valabila minim 60 de zile de la data depunerii ofertei.

8. CERINTE MINIME PROFESIONALE
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Cerinţele minime profesionale solicitate de Autoritatea Contractantă, şi pe care trebuie să le
îndeplinească dirigintele de şantier sunt stabilite conform Ordinului ISC nr. 1496/2011, art. 44, în
funcţie de specificul şi categoria de importanţă a construcţiei stabilite de către proiectantul
construcţiei.

Lucrarea are categoria C de importanţă conform Ord. MLPAT nr. 31/N/1996 privind
Metodologia de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor, publicat în Buletinul
Construcţiilor nr. 4/1996, constructorul urmând să adopte modelul 3 de asigurare a calităţii.
Ratiunea care justifică necesitatea solicitării acestor cerinţe minime are la bază următoarele:

- necesitatea selectării unui ofertant care să demonstreze că are capacitatea de a asigura
supravegherea şantierului in condiţiile solicitate prin caietul de sarcini pus la dispoziţie;

- diminuarea riscului de neîndeplinire a termenilor Contractului de finantare, prin selectarea
unor ofertanţi cu o capacitate tehnico-profesionala care să asigure implementarea proiectului in
conditiile asumate prin Contractul de finantare.

9. MODALITATI DE PLATA

Plata serviciilor prestate de catre ofertant se va realiza dupa cum urmeaza:

a) 85% din valoarea contractului se va achita pe parcursul derularii contractului de
executie, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucrari confirmate si va fi
conditionata de receptia rapoartelor dirigintelui prezentate lunar.

a) 15% din valoarea contractului se va achita in cel mult 14 zile de la data indeplinirii
tuturor obligatiilor asumate prin contract, in cazul incheierii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor fara obiectiuni.

In cazul in care la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor sunt
consemnate deficiente si / sau remedieri necesar a fi realizate de executant, suma in cuantum de
15% nu se plateste prestatorului decat in cel mult 14 zile de la remedierea acestor
deficiente.Activitatea de asistenta tehnica – dirigentie de santier se continua si in perioada de
garantie a lucrarilor conform activitatii specifice, fara costuri suplimentare.

Neindeplinirea conditiilor de mai sus atrage după sine declararea ofertei ca fiind
necorespunzătoare.

Ofertantii pot vizita amplasamentul obiectivului de invetitie.

Intocmit,
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Proiecte pentru dezvoltare locala,
Clincu Mihaela

Verificat,
Birou Achizitii


