APROBAT,
PRIMAR
JR.VINŢELER SILVIU

AVIZAT,
ŞEF SERV. URBANISM
ING. SANISLAV NICOLAIE

ORAŞUL OCNA MUREŞ

CAIET DE SARCINI
O ie tul a hiziţiei: < Servi ii de dirige ţie de şa tier pe tru lu rări
de

oder izare străzi Me ora d, Mihai Viteazu, Şt. O. Iosif, Vadului
şi Râului di oraşul O a Mureş >
cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

Direcţia juridică

Şef Birou Achiziţii publice,

Jur. Nicoară Florin

Ec. Potinteu Vasile

Aprilie 2017
1

1 Defini ii
În contextul prezentelor specifica ii tehnice termenii utiliza i pentru activit ile
procedurale sunt defini i astfel:
Diriginte de şantier - persoana fizic / juridica care îndeplineşte condi iile de studii şi experien a
profesional , fiind angajat de c tre Beneficiar pentru verificarea calit ii materialelor şi produselor
puse în lucrare şi pentru verificarea execu iei corecte a lucr rilor de construc ii. El poate activa ca
persoan fizic independent sau în cadrul unei societ i de consultan şi este r spunz tor atât fa de
angajator cât şi fa de organele abilitate ale statului, pentru execu ia conform cu proiectul şi cu
reglement rile tehnice în vigoare.
Investitorul sau Beneficiarul - persoana/e juridice care finan eaz şi realizeaz investi ii sau
interven ii la construc iile existente în sensul legii.
Executantul sau Constructorul - persoana juridic ce a încheiat contractul de execu ie de lucr ri, în
urma achizi iei publice.
Proiectantul - persoana fizic /juridic care întocmeşte documenta ia tehnic pe baza c reia se
finan eaz şi execut lucr rile de construc ii.
Procedur - mod specific de a efectua o activitate.
Verificare - confirmare prin examinare şi prezentarea de probe obiective a faptului c cerin ele
specifice au fost satisf cute.
Cerin ele profesionale - cerin ele minime pe care trebuie s le îndeplineasc dirigin ii de şantier în
func ie de domeniile de activitate pentru care aceştia sunt autoriza i, corelat cu categoriile de
importan stabilite pentru fiecare construc ie în parte.
2. Legisla ie în vigoare:
- Legea 98/2016 privind achizi iile publice;
- HG 395/2016 – Hot râre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizi ie public /acordului cadru din Legea 98/2016;
- Hot rârea nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recep ie a lucr rilor de
construc ii şi instala ii aferente acestora;
- Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea în construc ii, rerepublicat ;
- Legea 319 din 2006 privind securitatea şi s n tatea în munc , cu modific rile şi complet rile
ulterioare;
- Ordonan a de Urgen nr. 30/12.04.2006 privind func ia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de
lucr ri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modific rile şi complet rile ulterioare;
- Ordin nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigin ilor de şantier, cu
modific rile şi complet rile ulterioare;
- Standarde na ionale şi reglement ri tehnice în domeniu;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii, republicat , cu modific rile
şi complet rile ulterioare;
HG 907/2016 - Hotarare privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
- Codul Muncii;
Prin legisla ia men ionat se în elege legisla ia cu modific rile şi complet rile la zi.
Prezenta enumerare nu este limitativ .
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3. Informa ii generale despre obiectivul de investitie:
3.1. Denumirea obiectivului de investi ie: < lucr ri de modernizare str zi Memorand, Mihai
Viteazu, Şt. O. Iosif, Vadului şi Râului din oraşul Ocna Mureş >
3.2. Amplasament: Jude ul Alba, oraşul Ocna Mureş,
3.3. Titularul investi iei: oraşul Ocna Mureş
3.4. Beneficiarul investi iei: oraşul Ocna Mureş
3.5. Sursa de finan are: bugetul local al oraşului Ocna Mureş
3.6. Obiectivul general al investi iei
Prin lucrarile de modernizare proiectate se vor urm ri urm toarele:
 eliminarea disconfortului produs de degradarea avansat a str zilor, cu numeroase denivel ri şi
gropi;
 rezolvarea circula iei rutiere şi pietonale în condi ii de confort optim şi de siguran a a
circula iei;
 îmbun t irea capacit ii portante a carosabilului cu efect benefic asupra desf şur rii traficului
şi pentru diminuarea cheltuielilor de între inere viitoare;
 evitarea deteriorarii vehiculelor datorit st rii precare a carosabilului existent;
 ameliorarea calit ii mediului şi diminuarea surselor de poluare, prin realizarea unei suprafe e
de rulare netede care reduce zgomotul şi asigur o mai bun colectare a apelor pluviale;
 ameliorarea condi iilor igienico-sanitare ale locuitorilor şi îmbun t irea desf şur rii
activit ilor productive;
3.7. Durata prognozat a lucr rilor – 18 luni
3.8. Descrierea investi iei, extras din proiectul tehnic
Lucr rile de modernizare prevazute în proiectul tehnic urm resc consolidarea str zilor
Memorand, Mihai Viteazu, Şt. O. Iosif, Vadului şi Râului din oraşul Ocna Mureş, constând în:
 ameliorarea condi iilor de circula ie, prin execu ia de lucr ri de consolidare a sistemului
rutier;
 ranforsarea structurii existente (în scopul îmbun t irii suprafe elor de rulare şi a m ririi
capacit ii portante);
 repararea şi consolidarea pode elor laterale de acces pe drumurile laterale;
 rezolvarea scurgerii apelor;
 semnalizarea vertical ;
 alte lucr ri de drumuri.
Aceste lucr ri vor urmari viabilizarea str zilor proiectate, prin aducerea acestora la parametri
tehnici impuşi de normativele în vigoare. La execu ia luc rilor se va ine cont de urm toarele aspecte:
 p strarea traseului actual al str zilor;
 corec ia elementelor geometrice: profile transversale şi longitudinale, curbe, supraîn l ri,
supral rgiri etc.;
 amenajarea intersec iilor cu alte strazi;
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 crearea sau decolmatarea şan urilor de colectare şi dirijarea apelor pluviale;
 realizarea unor pode e, daca e cazul;
 refacerea terasamentelor şi a sistemului rutier;
 repararea pode elor şi lucr rilor de art , daca e cazul;
 refacerea trotuarelor;
 alte lucr ri care s conduc la ridicarea st rii tehnice a str zilor.
Prin lucr rile ce se vor executa, se propune realizarea urm torilor parametri tehnici:
o realizarea unei suprafe e netede a carosabilului;
o capacitatea portant conform normativelor în vigoare;
o l imea variabila a c ii de rulare functie de latimea existenta a strazilor si aleilor proiectate;
o amenajarea intersec iilor;
o realizarea scurgerii apelor pluviale;
4. Obiectul achizi iei publice
Obiectivul principal al Contractului de servicii de dirigen ie de şantier este de asigurare a
implement rii cu succes a proiectului „ lucr ri de modernizare str zi Memorand, Mihai Viteazu,
Şt. O. Iosif, Vadului şi Râului din oraşul Ocna Mureş” din punct de vedere al parametrilor timp,
cost, calitate şi siguran .
Natura serviciilor care trebuie furnizate sunt:
• Dirigen ie de şantier pentru Beneficiar în contract de lucr ri
• Monitorizarea, supervizarea şi certificarea lucr rilor de construc ii conform prevederilor legisla iei
române în vigoare (Legea nr.10/1995, Ordinul nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de
autorizare a dirigin ilor de şantier; toate acestea cu modific rile şi complet rile ulterioare).
Cerin ele minime profesionale care trebuie îndeplinite de c tre personalul de specialitate sunt cele
stabilite conform Ordinului nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
dirigin ilor de şantier;
Dirigintele de şantier va avea nevoie de avizarea prealabil a Beneficiarului pentru:
• a aproba orice modificare a obiectului Lucr rilor, care ar conduce la modificarea pre ului
contractului, sau schimb substan ial obiectul, caracterul sau calitatea lucr rilor;
• a aproba un sub-contractor care nu este numit în Contract pentru a îndeplini o parte a sarcinilor;
• a aproba orice prelungire a termenului de încheiere a contractului de lucr ri;
• a aproba subcontractarea oric rei p r i a lucr rilor de executat (nu se aplic atunci când limita
maxim a lucr rilor subcontractate este nul ). În rela ia cu executantul dirigintele de şantier este
reprezentantul beneficiarului, cele de mai sus sunt intrinseci!
5. Serviciile de dirigen ie de şantier solicitate
Serviciilor care trebuie furnizate de c tre Dirigintele de şantier sunt:
- Dirigen ie de şantier pentru Beneficiar în contractul de lucr ri şi sprijin pentru echipa de
implementare a proiectului;
- Monitorizarea, supervizarea şi certificarea lucr rilor de construc ii conform prevederilor legisla iei
române în vigoare (Legea nr.10/1995, Ordinul nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de
autorizare a dirigin ilor de şantier, toate acestea cu modific rile şi complet rile ulterioare).
- Certificarea situa iilor de plat întocmite de c tre Constructor şi a facturilor acestuia c tre Beneficiar,
completarea la zi a oric ror fişe, anexe, formulare cerute de beneficiar şi a altora ulterior ap rute, a
documenta iei şi rapoartelor necesare.
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Dirigintele de şantier îşi va desf şura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în rela iile cu
Proiectantul, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii în derularea contractului de lucr ri, în
concordan cu condi iile legisla iei specifice pentru execu ia de lucr ri.
Activitatea Dirigintelui de şantier va fi condus de urm toarele principii:
• Impar ialitate fa de Investitor, Constructor, Furnizori şi Proiectan i. Se va ine seama de prevederile
Legii concuren ei şi Legii privind combaterea concuren ei neloiale.
• profesionalism
• fidelitate
• respectarea legalit ii
Scopul serviciilor pe care Dirigintele de Şantier trebuie s le asigure pentru obiectivul de investi ii
„ lucr ri de modernizare str zi Memorand, Mihai Viteazu, Şt. O. Iosif, Vadului şi Râului din
oraşul Ocna Mureş " este de a creşte nivelul calitativ al lucr rilor, de a oferi Beneficiarului garan ia c
Executantul c ruia ia fost atribuit contractul de execu ie lucr ri îşi va îndeplini toate responsabilit ile
asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglement rile tehnice, proiectele şi caietele de
sarcini.
Dirigintele de şantier are toate atribu iile şi r spunderile pe care i le acord angajatorul în conformitate
cu prevederile juridice şi tehnice privind activitatea general în construc ii.
ROLUL DIRIGINTELUI DE SANTIER ÎN EXECU IA LUCR RILOR:
 Asigurarea calit ii lucr rilor de investi ii
 Asigurarea prezen ei zilnice pe şantier pe parcursul execut rii lucr rilor şi c va respecta prevederile
caietului de sarcini anex la contract.
 Asigurarea respect rii prevederilor legale şi a reglement rilor tehnice specifice, care reglementeaz
modul de autorizare şi de execu ie a lucr rilor de construire specifice proiectului
 Asigurarea respect rii contractelor, proiectelor tehnice şi caietelor de sarcini
 Verificarea conformit ii, din punct de vedere calitativ, a materialelor şi produselor folosite la
lucrare cu cerin ele proiectului
 Semnalarea prompt a oric ror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural şi
solicitarea c tre angajator de a lua m surile de protejare provizorie a acestora pân la înregistrarea lor
şi decizia privind continuarea lucr rilor
 Verificarea respect rii cerin elor reglementate legal şi tehnic privind atestarea şi controlul calit ii,
privind utilizarea de produse noi
 Verificarea legalit ii execu iei lucr rilor de construc ii şi controlul corectitudinii interven iilor de
orice natur pe perioada execut rii lucr rilor
 Verificarea conformit ii documenta iei de execu ie cu reglement rile legale şi tehnice specifice
 Verificarea realiz rii construc iilor şi asigurarea nivelului calitativ al acestora, în conformitate cu
prevederile contractului, proiectelor tehnice, caietelor de sarcini şi ale reglementarilor tehnice în
vigoare
 Asigurarea de asisten tehnic pentru Beneficiar în cadrul contractului de lucr ri şi sprijinirea
echipei de implementare a proiectului.
În cadrul activit ii de asisten tehnic , Dirigintele de şantier asigur urm toarele servicii:
 Realizarea sistemului de comunicare şi raportare - constând în organizarea întalnirilor de lucru
s pt mânale, lunare, precum şi ori de cate ori este nevoie în timpul execu iei lucr rilor, cu
Beneficiarul, Proiectantul şi Constructorul, şi consemnarea în minuta şedin ei a problemelor discutate
şi a solu iilor şi concluziilor stabilite
 Verificarea şi avizarea graficului de eşalonare al lucr rilor (programul de lucr ri) înaintat de c tre
Constructor
 Certific situa iile de plat întocmite de c tre Constructor şi facturile acestuia c tre Beneficiar, şi
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completeaz la zi fişe, anexe, formulare cerute de beneficiar
 Deschide Jurnalul de Şantier al lucr rii şi înregistreaz zilnic toate informa iile relevante cu privire la
execu ia lucr rilor
 Vizeaz Dispozi ii de Şantier sau Notific ri în vederea respect rii de c tre Constructor a clauzelor
contractuale
 Participarea la recep ia lucr rilor şi întocmirea documentelor de recep ie şi a certificatului de plat
 Urm reşte rezolvarea remedierilor în termenul stabilit de la data recep iei lucr rilor, conform
legisla iei în vigoare.
 Obligativitatea de a pune la dispozi ia beneficiarului lunar, sau ori de câte ori i se solicit , a unui
jurnal fotografic cu lucr rile ce s-au executat pe etape de execu ie
Responsabilit ile Dirigintelui de şantier în ceea ce priveşte administrarea Contractului de
lucr ri constau în urm toarele sarcini:
1. Realizarea sistemului de comunicare si raportare
2. Monitorizarea programului de lucr ri
3. Controlul financiar al contractului
4. Completarea Jurnalului de şantier
5. Avizarea dispozi iilor de şantier (dispozi iile de şantier sunt emise strict de c tre proiectant,
dirigintele poate face eventual comunic ri/sesiz ri)
6. Realizarea şi completarea rapoartelor, inclusiv a celor cerute de Beneficiar
SARCINA 1 Realizarea sistemului de comunicare şi raportare
Dirigintele de şantier va avea responsabilitatea asigur rii unei leg turi eficiente între toate p r ile
implicate. Acest lucru presupune întâlniri ale Dirigintelui de şantier cu una, mai multe sau toate p r ile
men ionate mai jos.
• Beneficiar
• Executant
• Proiectant
• Inspectoratul de Stat în Construc ii
Dirigintele de şantier va avea responsabilitatea organiz rii întâlnirilor de lucru s pt mânale, precum şi
ori de câte ori este nevoie în timpul execu iei lucr rilor, cu Beneficiarul şi Constructorul, realizând şi
consemnând în minuta şedin ei toate discu iile purtate.
SARCINA 2 Monitorizarea programului de lucr ri
Dirigintele de Şantier va verifica şi aviza graficul de eşalonare al lucr rii (programul de lucr ri) înaintat
de c tre Constructor. Programul va avea un format concis, ar tând durata în zile alocat fiec rei p r i,
sector sau articol important din lucrare. Dirigintele de Şantier nu va aproba graficul de eşalonare dac
nu va fi întocmit conform specifica iilor amintite. Programul lucr rii va fi ref cut lunar sau ori de câte
ori este nevoie astfel încât s indice modul de abordare a lucr rilor pentru îndeplinirea în termen a
contractului de lucr ri. În eventualitatea în care ritmul de execu ie nu respect , din motive imputabile
Constructorului, graficul de eşalonare a lucr rilor propus, Dirigintele de şantier are obliga ia de a
notifica Constructorul spre a lua m suri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Dirigintele de şantier
va informa Beneficiarul asupra m surilor de remediere / recuperare propuse de c tre Constructor şi
aprobate de c tre Dirigintele de şantier.
SARCINA 3 Controlul financiar al contractului
Dirigintele de şantier va verifica Situa iile de plat înaintate de c tre Constructor. Decontarea lucr rilor
se va face pentru cantit ile real executate, rezultate din m sur tori. Situa iile de plat se vor întocmi
folosind pre urile unitare şi încadrarea lucr rilor în articolele de deviz (pozi ia şi denumirea lor) din
devizele ofert anex la contractul încheiat cu constructorul. Modul de m surare a cantit ilor real
executate va fi cel prev zut în reglement rile tehnice, în Caietele de Sarcini sau în alte documente din
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contract. M sur torile vor fi efectuate de c tre Dirigintele de Şantier împreun cu reprezentantul
Constructorului. Dac metoda de m surare nu este clar , Beneficiarul va notifica Constructorul, prin
intermediul Dirigintelui de Şantier, alegând metoda de m surare. M sur torile se fac la fiecare situa ie
de lucr ri. Pentru lucr rile ce devin ascunse m sur torile se fac la finalizarea acestora (în termen de
maxim 5 zile de la notificarea Constructorului), odat cu întocmirea procesului verbal de recep ie
calitativ a lucr rilor ce devin ascunse. Dirigintele de Şantier, la solicitarea beneficiarului, va putea
dispune dezvelirea unor lucr ri ori de câte ori sunt necesare verific ri cantitative şi calitative ale
lucr rilor ce devin ascunse şi va putea dispune refacerea lor dac este cazul. În cazul în care se va
constata c lucr rile sunt corespunz toare costurile implicate vor fi suportate de c tre Beneficiar, iar în
caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala Constructorului.
Dup aprobarea Situa iilor de plat de c tre Dirigintele de Şantier şi Beneficiar, Constructorul va putea
înainta Factura de plat pentru sumele cuvenite. "Centralizatorul financiar al categoriilor de lucr ri" va
cuprinde balan a decont rii categoriilor de lucr ri pentru perioada certificat la plat , pentru perioada
anterioar şi cumulat . Centralizatorul Notelor de Comand Suplimentar / Renun are va cuprinde
balan a centralizat a decont rilor pentru cantit ile de lucr ri rezultate din varia ii. Pentru fiecare Not
de Comand Suplimentar / Renun are se întocmeşte o list de cantit i separat c reia îi va fi întocmit
o "Balan a cantit ilor decontate".
Situa ia de lucr ri înaintat de c tre Constructor va avea ca suport Foi de ataşament, m sur tori
postexecu ie, desene, facturi şi alte documente doveditoare ale execut rii cantit ilor de lucr ri şi a
pl ilor la care Constructorul este îndrept it. Dac Dirigintele de şantier nu este de acord cu Situa ia de
plat sau documenta ia nu este complet sau edificatoare, Constructorul trebuie s completeze
documenta ia cu acele piese pe care Dirigintele de şantier le solicit pentru clarificarea problemelor
ap rute. În cazul în care cantit ile rezultate din m sur tori difer de cele înscrise în Listele de cantit i
din documenta ia tehnic , se impune confirmarea şi justificarea acestor cantit i de c tre Proiectant,
urmând ca ele s fie regularizate prin Note de Comand Suplimentar / Renun are compensate valoric
daca se impune şi încadrate în capitolul "Diverse şi neprev zute".
În cazul în care, pe parcursul lucr rilor, Constructorul se va confrunta cu alte condi ii decât cele
prev zute în Contract, temeinic justificate şi însuşite de Beneficiar, acesta va avea dreptul la plata
cheltuielilor suplimentare. Dirigintele de şantier va notifica situa iile nou ap rute Beneficiarului şi
Proiectantului şi, în colaborare cu Constructorul, va preg ti Notele de Comand Suplimentar /
Renun are numai în cazul în care acestea sunt solid motivate prin Dispozi ii de şantier emise de
Proiectant şi acceptate de Beneficiar.
Pre urile utilizate pentru materiale, manoper , utilaj, transport la întocmirea Notelor de comand
suplimentar vor fi cele din oferta de baz . În cazul în care apar ca necesare materiale care nu se
reg sesc în oferta de baz , pre urile vor fi sus inute cu facturi sau oferte de la 3 furnizori. Nu se accept
la plat lucr ri suplimentare decât dup încheierea Procesului verbal de negociere şi a Actului
Adi ional încheiat între Beneficiar şi Constructor.
SARCINA 4 Completarea Jurnalului de şantier
Dirigintele de Şantier are obliga ia de a deschide Jurnalul de şantier al lucr rii şi de a înregistra zilnic
toate informa iile relevante care ar putea, la un moment dat, s se dovedeasc foarte utile pentru
rezolvarea problemelor de orice natur sau pentru rezolvarea reclama iilor ce ar putea ap rea cu privire
la execu ia lucr rilor.
În Jurnalul de şantier, Dirigintele de şantier va înregistra cu acurate e urm toarele date şi informa ii:
• lucr rile executate şi loca ia exact ;
• echipamentele, materialele şi for a de munc utilizate;
• condi iile meteorologice;
• evenimente ap rute;
• defec iuni ap rute la echipamente şi utilaje;
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• orice al i factori generali sau particulari care ar putea afecta desf şurarea execu iei lucr rilor
SARCINA 5 Emiterea dispozi iilor de şantier
Orice modificare adus , din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantit i
va fi f cut numai de c tre Proiectantul lucr rii şi însuşit de c tre specialiştii verificatori de proiecte,
la notificarea Constructorului avand avizul Dirigintelui de şantier. Modific rile vor fi înaintate sub
forma de Dispozi ie de şantier a Proiectantului. Nu este admis schimbarea solu iei tehnice din Proiect
sau a indicatorilor tehnico-economici f r aprobarea Proiectantului şi avizarea de c tre Beneficiar.
Toate Dispozi iile de şantier emise de c tre Proiectant vor fi îndosariate, iar atunci când conduc la
modific ri din punct de vedere financiar sau al termenelor de execu ie vor fi înso ite de justific ri,
memorii, planse modificatoare, etc.
Dirigintele de şantier are obliga ia de a urm ri punerea în practic de c tre Constructor a Dispozi iilor
de şantier emise de Proiectant. Se vor întocmi procese verbale calitative si de lucrari care devin
ascunse pentru aceste faze de lucrari. În cazul în care Dispozi iile de şantier sunt emise ca urmare a
nerespect rii prevederilor din documenta ia tehnic de execu ie, lucr rile prev zute în acestea se vor
executa pe cheltuiala Constructorului.
SARCINA 6 Realizarea şi completarea rapoartelor, inclusiv a celor cerute de Beneficiar
Dirigintele de şantier are obliga ia de a realiza şi completa şi-şi va lua responsabilitatea pentru orice
raport, anex sau documenta ie pe care Beneficiarul îi va cere.
Monitorizarea şi supervizarea lucr rilor de construc ii
Serviciile asigurate de Dirigintele de şantier vor respecta legisla ia român în vigoare. Derularea
contractului de prest ri servicii încheiat între Beneficiar şi Dirigintele de şantier va urm ri prestarea
serviciilor pentru urm toarele faze tipice ale unui proiect:
1. Pre-construc ia lucr rilor
2. Mobilizarea
3. Execu ia lucr rilor
4. Recep ia lucr rilor
5. Perioada de garan ie (de notificare a defectelor)
SARCINA 1 Pre-construc ie
Activit ile de pre-construc ie se desf şoar în perioada de preg tire a execu iei lucr rilor şi presupun:
- Verificarea existen ei autoriza iei de construire, precum şi îndeplinirea condi iilor legale cu privire la
aceasta. Investitorul are obliga ia conform Legii 10/1995, articolul 21b), s ob in toate acordurile şi
avizele necesare şi autoriza ia de construire. Documenta ia necesar ob inerii autoriza iei de construire
este precizat în Legea 50/1991, modificat şi republicat .
- Verificarea coresponden ei dintre prevederile autoriza iei de construire şi ale proiectului. Se vor
verifica planurile de amplasament, planurile de situa ie şi identificarea re elelor de utilit i existente pe
teren, conform avizelor, acordurilor ob inute.
- Preluarea de la Beneficiar şi predarea c tre Constructor a amplasamentului şi a reperelor de nivelment
(borne). Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcin .
- Dirigintele de Şantier va convoca pentru aceast faz reprezentan i ai Beneficiarului, ai
Constructorului şi ai de in torilor de instala ii şi utilit i publice aflate pe amplasament.
- La predarea-primirea amplasamentului va fi întocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului
care va con ine men iuni referitoare la construc iile sau instala iile aflate pe amplasament sau în subsol
şi termenele de eliberare.
- Participarea, împreun cu Proiectantul şi cu Constructorul, la trasarea general a construc iei şi la
stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de Şantier va asista la trasarea şi materializarea bornelor de
referin şi a cotelor de nivel în imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate şi
materializate c ile de acces la amplasament şi limitele acestuia. Dirigintele de Şantier va dispune
marcarea şi protejarea bornelor de reper ale construc iei.
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- Predarea c tre Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de şantier. Dirigintele de şantier are
obliga ia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de şantier, va solicita constructorului s
prezinte devizul ofert pentru organizarea de şantier în limita sumei cuprinse în oferta financiar ,
respectiv cheltuielile necesare în vederea cre rii condi iilor de desf şurare a activit ii de construc ii montaj, taxele necesare ob inerii autoriza iei de construc ie provizorie, taxe de conectare la utilit i, etc.
Totodat Dirigintele de şantier va dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al
construc iei/ investi iei.
- Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor şi procedurilor prev zute pentru realizarea
construc iei, verificarea existen ei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea
reglement rilor cu privire la verificarea proiectelor de c tre verificatori atesta i, verificarea existen ei în
proiect a prevederilor privind fazele determinante precum şi a programului de control al calit ii,
verificarea existen ei tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind
documenta ia tehnic .
- Verific rile vor fi f cute în func ie de categoria de importan a construc iei stabilit prin proiect atât
la construc iile permanente şi provizorii cât şi la lucr rile de modernizare, modificare, transformare,
consolidare şi de repara ii.
- Dirigintele de Şantier are obliga ia de a emite comentarii asupra aplicabilit ii Detaliilor de Execu ie,
Caietelor de Sarcini şi asupra corectitudinii Listelor de Cantit i puse la dispozi ie de c tre Beneficiar.
- Asigurarea implement rii unui sistem eficient de informare, comunicare şi raportare între Beneficiar,
Constructor, Proiectant.
- Forma de comunicare de regul va fi în scris, exceptând situa iile în care se dispune oprirea lucr rilor
pe motiv de nerespectare a calit ii lucr rilor sau a documenta iei, caz în care imediat dup dispunerea
opririi lucr rilor, Dirigintele de şantier va notifica acest lucru în scris Constructorului, Beneficiarului şi
tuturor factorilor implica i.
- Emiterea ordinului de începere a lucr rilor c tre Constructor şi comunicarea datei de începere a
lucr rilor de construc ii Inspectoratului Teritorial de Stat în Construc ii.
- Dac în contractul de execu ie de lucr ri se prev d şi pl i sub form de avans, Dirigintele de Şantier
va asista Beneficiarul în verificarea şi aprobarea scrisorii de garan ie bancar de bun execu ie.
- Asisten a pentru Beneficiar în verificarea şi aprobarea unui contract de asigurare adecvat. Asigur rile
încheiate şi prezentate de c tre Constructor, precum şi documentelor anexate lor, trebuie s fie în
concordan cu prevederile contractului de execu ie de lucr ri.
- Verificarea planului de ac iuni pentru implementarea m surilor de reducere a impactului negativ
asupra mediului, întocmit pe baza documentelor contractului, cerin elor Acordului de Mediu precum şi
monitorizarea implement rii acestor m suri.
- Verificarea şi aprobarea propunerilor Constructorului privind managementul traficului şi m surile de
protec ia 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 s nu distrug mediul
înconjur tor, iar în privin a programului de lucru al şantierului, Dirigintele de şantier va verifica
existen a aprob rilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde
este cazul) în scopul asigur rii confortului riveranilor.
SARCINA 2 Mobilizarea
Mobilizarea este perioada ini ial a fazei de construc ie a Contractului. În acest timp Constructorul va
stabili facilit ile de şantier atât pentru sine, cât şi pentru Dirigintele de şantier. Dirigintele de şantier va
folosi aceast perioad pentru examinarea şi, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a
Constructorului.
Sarcinile principale care vor fi realizate de c tre Dirigintele de Şantier sunt dup cum urmeaz :
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- Examinarea Programului de construc ie a Constructorului şi previziunilor fluxului de numerar, a
mâinii de lucru şi necesarului de echipament asociate.
- Examinarea/comentarea dac este necesar a programului de achizi ie a Contractorului în vederea
respect rii regulii de origine şi de na ionalitate.
- Verificarea şi aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului şi a Planului de asigurare a calit ii, a
procedurilor de proces pentru lucrarea respectiv . Programul de verific ri pe faze de
recep ie/determinante trebuie s fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat în Construc ii.
- Examinarea/comentarea dac este necesar a Procedurilor de Protec ia Muncii a Constructorului.
- Examinarea eligibilit ii, înregistr rii Sub-Contractorilor propuşi de Constructor, în vederea aprob rii
acestora.
- Examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de c tre Constructor.
- Emiterea Certificatului de Plat Interimar pentru plata în Avans, dac este cazul.
SARCINA 3 Construc ia
Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier pe parcursul execut rii lucr rilor de construc ie sunt, f r
a se limita îns , urm toarele:
- Are atribu iuni clar definite în ceea ce priveşte respectarea Proiectului, a prevederilor din caietele de
sarcini şi din reglement rile legale şi tehnice în vigoare referitoare la materialele înglobate în lucr rile
permanente cât şi referitoare la execu ia lucr rilor permanente.
- Verificarea respect rii legisla iei cu privire la materialele utilizate privind: existen a documentelor de
atestare a calit ii şi a originii, coresponden a calit ii acestora cu prevederile cuprinse în certificatele
de calitate, contracte, proiecte.
- Verificarea respect rii cerin elor reglementate legal şi tehnic privind atestarea şi controlul calit ii,
privind utilizarea de produse noi.
- Interzicerea utiliz rii de materiale semifabricate şi prefabricate necorespunz toare sau f r certificate
de conformitate, declara ie de conformitate ori f r agrement tehnic (pentru materialele netradi ionale).
- Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere în oper şi consemneaz în registre rezultatele
din buletinele de încerc ri pentru materialele la care se fac probe de laborator.
- În cazul în care Dirigintele de şantier constat neconformitatea materialelor propuse a fi puse în oper
cu specifica iile tehnice, acesta are obliga ia de a întocmi "Rapoarte de Neconformitate" în care va
preciza la ce se refer neconformit ile, descrierea detaliat a acestora şi termenul maxim de remediere.
- Reprezentantul Constructorului în şantier va trebui s propun m surile de remediere, în urma
consult rii cu proiectantul de specialitate.
- Nici o neconformitate nu va fi stins pân când problemele semnalate nu vor fi rezolvate.
- Urm reşte realizarea construc iei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini şi ale reglement rilor tehnice în vigoare.
- Examinarea Programului de construc ie a Constructorului şi previziunilor fluxului de numerar
asociate.
- Verificarea conformit ii documenta iei de execu ie cu reglement rile legale si tehnice specifice.
- Verificarea respect rii tehnologiilor de execu ie, aplicarea corect a acestora în vederea asigur rii
nivelului calitativ prev zut în documenta ia tehnic , în contract şi în normele tehnice în vigoare.
- Verificarea legalit ii execu iei lucr rilor de construc ii.
- Interzicerea utiliz rii de lucr tori neautoriza i pentru meseriile la care reglement rile tehnice au
prevederi în acest sens.
- Interzicerea utiliz rii de tehnologii noi neagrementate tehnic.
- Verificarea/aprobarea în colaborare cu Inspectorul în domeniul materiale şi produse pentru construc ii
a propunerii de materiale ale Constructorului, în vederea respect rii regulii de origine şi de
na ionalitate.
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- Efectuarea verific rilor prev zute în norme şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a
verific rilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucr ri ce devin
ascunse, procese verbale calitative.
- Participarea al turi de Inspectoratul de Stat în Construc ii la verificarea execu iei în faze intermediare
şi faze determinante.
- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în oper .
- Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Constructor), atunci când sunt cerute teste
suplimentare, înregistrând rezultatele.
- Analizarea m sur torilor şi testelor pentru orice lucrare ce devine ascuns , înainte ca aceasta s fie
acoperit .
- Urm rirea realiz rii lucr rilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execu iei acestora,
admi ând la plat numai lucr rile corespunz toare din punct de vedere calitativ.
- Recuperarea avansului pl tit de Beneficiar (dac este cazul).
- Calcularea Sumelor Re inute (dac este cazul), sub forma de cot parte din fiecare certificat de plat ,
drept garan ie de bun execu ie.
- Sistarea execu iei, demolarea sau refacerea lucr rilor executate necorespunz tor, în baza solu iilor
elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora.
- Transmiterea proiectantului a sesiz rilor proprii sau ale participan ilor la realizarea construc iei
privind neconformit ile constatate pe parcursul execu iei.
- Monitorizarea evolu iei lucr rilor în compara ie cu Graficul de execu ie a Constructorului pentru a lua
m suri de remediere în cazul în care apar stagn ri, încetiniri sau alte impasuri.
- Verificarea respect rii prevederilor legale cu privire la cerin ele stabilite prin Legea nr. 10/1995
privind calitatea în construc ii, în cazul efectu rii de modific ri ale documenta iei sau adopt rii de noi
solu ii care schimb condi iile ini iale.
- Urm rirea respect rii de c tre executant a m surilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate.
- Preluarea documentelor de la Constructor şi Proiectant şi completarea C r ii Tehnice a construc iei cu
toate documentele prev zute de reglement rile legale.
- Înregistrarea zilnic a evenimentelor de pe şantier şi a instruc iunilor date Constructorului într-un
jurnal de lucru. Înregistr rile trebuie s fie f cute în baza activit ilor Constructorului, incluzând
echipamentul şi for a de munc pe şantier, precum şi toate informa iile relevante privind factorii care ar
afecta progresul - vremea, defectarea echipamentului, etc.
- Realizarea inspec iilor aşa cum sunt prev zute în Programul de Control pe faze de lucr ri şi
înregistrarea acestora.
- Primirea reclama iilor Constructorului şi formularea de recomand ri pentru Beneficiar în privin a
pl ilor adi ionale/ prelungirii duratei de execu ie.
- Calcularea despagubirilor / penalitatilor.
- Medierea disputelor care apar pe şantier în timpul execu iei lucr rilor.
- Întocmirea rapoartelor lunare, în formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care trebuie s
cuprind cel pu in informa ii privitoare la progresul lucr rii, calitate, protec ia muncii, varia ii şi orice
alte probleme care ar afecta execu ia adecvat a lucr rilor.
- Urm rirea dezafect rii lucr rilor de organizare şi predarea terenului de in torului acestuia. La
terminarea lucr rilor va dispune şi verifica aducerea la forma ini ial a terenului şi mediului afectat de
lucr ri (dac este cazul).
- În cazul în care Dirigintele de şantier constat neconformitatea lucr rilor executate cu prevederile
men ionate mai sus, acesta are obliga ia de a întocmi "Rapoarte de Neconformitate" în care va preciza
la ce se refer neconformit ile, descrierea detaliat a acestora şi termenul maxim de remediere.
- Reprezentantul Constructorului în şantier va trebui s propun m surile de remediere.
- Nici o Neconformitate nu va fi stins pân când problemele semnalate nu vor fi rezolvate.
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SARCINA 4 Recep ia lucr rilor
Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier la recep ia lucr rilor de construc ie sunt, f r a se limita
îns la acestea, urm toarele:
- Participarea la recep ia lucr rilor. Asigur secretariatul Comisiei de recep ie şi întocmeşte Procesul
verbal de recep ie la terminarea lucr rilor inclusiv anexele care cuprind lucr rile
restante/necorespunz toare stabilite de Comisia de recep ie şi care trebuie finalizate/ remediate în
timpul perioadei de garan ie.
- Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de recep ie, documenta ia tehnic şi economic a
construc iei, împreun cu capitolele aferente c r ii tehnice a construc iei.
- Întocmirea Certificatului de plat la recep ionarea lucr rilor în baza situa iei de lucr ri transmise de
Contractor.
SARCINA 5 Perioada de garan ie
Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier în perioada de notificare a defectelor se refer , f r a se
limita îns la acestea, la remedierea defec iunilor/neconformit ilor constatate de c tre Comisie la
recep ia la terminarea lucr rilor,precum si in perioada de garantie a contractului de executie lucrari;
- Urm rirea rezolv rii problemelor constatate de Comisia de recep ie şi întocmirea documentelor de
aducere la îndeplinire a m surilor impuse de Comisia de recep ie. Dirigintele de şantier va urm ri
rezolvarea remedierilor în termen de cel mult 90 zile de la data recep iei lucr rilor, conform art. 22 din
HGR 273/1994.
- Certificarea la plat a sumelor re inute sau confirmarea eliber rii garan iei de bun execu ie în
termenul prev zut de legisla ia în vigoare şi contract.
- În cazul în care Constructorul nu-şi va respecta obliga iile, Dirigintele de şantier va emite o soma ie şi
dac nici în acest caz executantul nu se conformeaz , va Notifica atât Constructorului cât şi
Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de c tre alt executant, cheltuiala fiind suportat
de Constructorul care nu şi-a îndeplinit obliga iile.
- Propunerea unei program ri a inspec iilor periodice, efectuate de c tre Beneficiar, ale lucr rilor în
timpul acestei perioade pentru a se asigura de o func ionare corespunz toare a acestora.
5.3. Documenta ia standard pentru Dirigintele de şantier
Aceasta va cuprinde cel pu in urm toarele:
• Proces verbal de predare - primire a amplasamentului şi a bornelor de repere
• Proces verbal de trasare a lucr rilor
• Proces verbal de control al calit ii lucr rilor în faze determinante
• Proces verbal pentru verificarea calit ii lucr rilor ce devin ascunse
• Proces verbal de recep ie calitativ
• Raport de neconformitate
• Fişa rezumativ pentru certificatul intermediar de plat
• Centralizatorul financiar al categoriilor de lucr ri
• Liste de cantit i
• Restituirea avansurilor
• Centralizatorul notelor de comand suplimentar /de renun are
• Foaie de ataşament
• Nota de comand suplimentar /de renun are
• Raport de inspectare lucr ri
• Minuta şedin ei saptamanale
• Jurnal de şantier
• Proces-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor
12

6. Durata contractului
Data de începere a contractului se stabileşte a fi din a doua zi de la semnarea contractului de ambele
p r i, iar perioada de execu ie va fi nu mai târziu de termenul final de realizare a întregului obiectiv de
investi ii.
Prelungirea termenelor de execu ie a lucr rilor de construc ie va conduce la prelungirea contractului cu
aceeaşi perioad , printr-un act adi ional.
7. Cerin e minime profesionale
Cerin ele minime profesionale solicitate de c tre Autoritatea Contractant şi pe care trebuie s le
îndeplineasc Dirigintele de Şantier sunt stabilite conform, Ordinului nr. 1.496/13.05.2011 pentru
aprobarea Procedurii de autorizare a dirigin ilor de şantier, în func ie de specificul şi categoria de
importan a construc iei stabilite de c tre Proiectantul construc iei.
Dirigintele de şantier trebuie s fac dovada c este autorizat conform Procedurii de autorizare a
diriginților de şantier stabilit prin, Ordinul nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de
autorizare a dirigin ilor de şantier, pentru toate tipurile de lucr ri ce se vor executa. Autoriza ia se
va prezenta înainte de semnarea contractului. Neprezentarea autoriza iei duce la nesemnarea
contractului de achizi ie şi desemnarea ca fiind câştig tor a ofertantului clasat pe locul urm tor.
8. Facilit i şi informa ii furnizate de autoritatea contractant
Autoritatea contractant va pune la dispozi ia Dirigintelui de şantier cu care va încheia contractul,
urm toarele documente:
- Un exemplar din documenta ia tehnic de execu ie
- Detaliile de execu ie
- Caietele de sarcini pe specialit i
- Un exemplar din contractul de lucr ri încheiat cu constructorul
- Avizele, acordurile şi autoriza ia de construire
9. Lista standardelor aplicabile
Ofertan ii se vor conforma legisla iei şi standardelor în vigoare, având în vedere referirile la:
9.1. Reglement rile tehnice definite în legisla ia intern , care sunt compatibile cu reglement rile
Comunit ii Europene;
9.2. Dac nu exist reglementari tehnice în sensul celor prev zute la punctul 9.1, la reglement ri
na ionale, şi anume, de regul în urm toarea ordine de dec dere:
• reglement ri na ionale care adopt standarde europene;
• reglement ri na ionale care adopt standarde interna ionale;
• alte reglement ri.
10. Detalii tehnice
Proiectul tehnic poate fi studiat la sediul achizitorului, Prim ria oraşului Ocna Mureş, Strada N. Iorga,
nr. 27 Serviciul Urbanism, camera 9.
11. Preciz ri
1. Suma maxim disponibil pentru aceast achizi ie – 16790,00 lei f r TVA
2. Principalele modalit i de finan are şi plat - buget local + OUG 28/2013 (fonduri
guvernamentale)
3. Plata serviciilor prestate se va face în termen de maxim 30 zile de la data depunerii facturii la
achizitor.
4. Garan ia de buna execu ie: 10% din pre ul contractului. Garan ia se va constitui în
conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modific rile şi complet rile ulterioare.
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5. Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici c ruia i se atribuie contractul:
conform art. 53. din Legea privind achizi iile publice nr. 98/2016; Acordul de
asociere/subcontractare se va prezenta înainte de semnarea contractului. Neprezentarea acestora
duce la nesemnarea contractului de achizi ie şi desemnarea ca fiind câştig tor a ofertantului clasat pe
locul urm tor. Prevederile punctului 7. din prezentul caiet de sarcini se aplic în mod corespunz tor
asocia ilor/subcontractan ilor.
6. În cazul prelungirii termenelor de execu ie a lucr rilor de investi ii, termenul de prestare a
serviciilor se prelungeşte corespunz tor.
7. Documenta ia de atribuire va fi pus la dispozi ia celor interesa i pe site-ul
www.primariaocnamures.ro, la Sec iunea « Achizi ii »
8. În cazul în care ofertantul câştig tor refuz s semneze contractual de prest ri servicii,
Achizitorul poate opta între încheierea contractului cu ofertantul clasat pe locul al doilea sau poate
repeta procedura de atribuire a contractului.
12. Modul de prezentare a ofertei
Ofertele vor fi prezentate cu denumirea “Dirigen ie de şantier str zi Ocna Mureş” în cadrul
catalogului de produse/servicii/lucr ri disponibil în SEAP, la sec iunea „Cump r ri directe”, până în
data de ………….. (data va fi specificată în anunţurile ce vor fi postate în SEAP şi pe site-ul
www.primariaocnamures.ro, la Secţiunea « Achiziţii »). Ofertele prezentate în alt loc, care nu
respectă data limită de depunere sau sunt prezentate sub o altă denumire, nu vor fi luate în
considerare.
Pre urile prezentate vor include toate cerin ele din caietul de sarcini, precum şi toate taxele
legale şi alte cheltuieli şi comisioane care vor fi angajate de ofertant.
Propunerea financiar va fi exprimat ferm în LEI. La sec iunea “Descriere” vor fi prezentate
informa ii privind asocierea/subcontractarea (dac este cazul).
Orice operator economic are dreptul de a depune oferte pentru prezenta achizi ie, regulile dup care
se desf soar procedura fiind stabilite de la bun început, fiind transparente, publice, operatorii având
acces la informa iile referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea prezentului contract.
Contractul va fi atribuit ofertei care respect condi iile din caietul de sarcini şi are pre ul cel mai
sc zut, Achizitorul asigurând o utilizare eficient a fondurilor în procesul de atribuire, promovând
concuren a dintre operatorii economici, garantând nediscriminarea, recunoaşterea reciproc şi
tratamentul egal al operatorilor economici care particip la atribuirea contractului.
Cererile de clarific ri se pot trimite prin e-mail la adresa: achizitii@prim riaocnamures.ro
R spunsurile la eventualele solicit ri de clarific ri se vor posta pe site-ul www.primariaocnamures.ro,
la Sec iunea « Achizi ii ».
13. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Oferta câştig toare stabilit de c tre comisia de evaluare va fi oferta care, în urma aplic rii
criteriului stabilit prin documentele de atribuire, are pre ul cel mai sc zut.
Stabilirea ofertei câştig toare se va face prin compararea pre ului total al ofertelor depuse.
În cazul în care ofertele clasate pe primul loc au valori egale, se va solicita, ofertan ilor clasa i
pe primul loc, o reofertare în plic închis, care va fi transmis la registratura achizitorului. La compararea
ofertelor se vor lua în considerare doar primele dou zecimale ale ofertei.
14. INFORMA II SUPLIMENTARE/CLARIFIC RI
Informa ii suplimentare/clarific ri, pot fi solicitate la adresa de e-mail
achizitii@prim riaocnamures.ro , sau la numerele de telefon 0258-870801 sau 0733670589,
persoan de contact d-nul Potinteu Vasile.
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