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                                                                                                      Aprobat, 

                                                                                                         Director general 

                                                                                                         Jr. Dragut Meluta 

                                                 

 

 

 

Caietul de sarcini 

privind prestarea serviciilor de supraveghere prin diriginţi de şantier autorizati de 

supervizare, consultanta si asistenta a lucrărilor de construcţii la obiectivul de investitii  

,, Amenajare Piata de gros la Targul Obor Braila” 

 
1. Obiectul general 

Obiectul general al contractului de prestari este acela de a asigura supravegherea eficienta a 

derularii contractului de executie lucrari la obiectivul de investitii ,, Amenajare Piata de gros la Targul 

Obor Braila” supervizand si verificand cantitatea si calitatea lucrarilor executate prin respectarea  

urmatoarelor prevederi legale. 

2. Legislatia aplicata  

    Calitatea lucrarilor va fi asigurata prin respectarea urmatoarelor prevederi legale: 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu completarile si 

modificarile ulterioare ; 

- Legea 10/1995 a calitatii lucrarilor de constructie republicata;  

- Hotararea Guvernului nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii 

in constructii; 

- Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia 

constructiilor; 

-  Hotararea de Guvern nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice 

- Hotarare Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica 

de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;  

- Buletinul constructiilor nr. 4/1996 – prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii lucrarilor inclusiv 

controlul pe faze determinante.  

- Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier; 

- Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privind protectia mediului; 

- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca impreuna cu normele de protectie a muncii, 

actualizata la zi; 

- Standarde nationale si reglemantari tehnice in domeniu; 

Prin legislatia mentionata se intelege legislatia cu modificarile si completarile la zi. Prezenta 

enumerare nu este limitativa. 

3. Informatii privind investitia 
       

        ● Amplasament 

          Terenul pe care se afla amplasamentul Targului Obor este situat pe Sos.Ramnicu Sarat, nr.111C, 

Braila. 

          Suprafata Targului Obor este de 28404 mp. 

          Suprafata actuala construita este de 299 mp. 
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 ● Situatia juridica 

    Imobilul Targul Obor este inscris in cartea funciara a municipiului Braila nr. 42346, avand nr. 

cadastral 17684. 

     

    LUCRARI   PROPUSE  

 

 Arhitectura 

 

 Terenul Targului Obor este partial amenajat, respectiv sunt doua constructii, o constructie in care 

isi desfasoara activitatea personalul administrativ si o constructie in care se afla amenajat un grup sanitar, 

tip fosa, in proportie de 70% degradat. Pavimentul amplasamentului este in proportie de 40% acoperit cu 

pavaj bazaltic asezat pe pat de nisip amestecat cu pamant iar restul de 60% este acoperit cu asfalt degradat 

neavand strat de fundatie. Pe o anumita suprafata se desfasoara activitatea de comercializare a produselor 

agricole (fan, lucerna, baloti de paie, snopi de ciocani, cereale), pe alta suprafata se desfasoara activitatea 

de talcioc duminical cu vechituri, antichitati, etc., pe alta suprafata de teren se desfasoara activitatea de 

comercializare produse de dogarie si harnasamente iar o alta suprafata de teren este destinata alimentatiei 

publice, activitate ce se desfasoara in chioscuri tip rulota. Aproximativ 30% din suprafata Targului Obor 

este ocupata de activitatea de comercializare de material lemons (cherestea, etc.). O suprafata de 

aproximativ 5% este destinata comertului cu animale in perioada Sarbatorilor Pascale si a Sarbatorilor de 

Craciun. 

         Descrierea solutiei functional constructive propuse : 

         Pe acest teren se propune transformarea Targului OBOR intr-o PIATA de GROSS moderna si 

functionala cu constructii cu regin de inaltime - P (parter) in suprafata construita Sc = 3116,55 mp si 

suprafata construita desfasurata Sd = 3116,55 mp, ce are inaltimea maxima de la cota terenului amenjat de 

: Hmax = 3.40 m. 

         Intregul teren a fost structurat in 15 zone functionale (conform plan de zonificare functionala), 

fiecare dintre aceste zone fiind reprezentativa pentru cate o activitate comerciala, circulatii carosabile si 

pietonale, parcaje, spatii verzi prevazute cu mobilier urban. 

Constructiile propuse in incinta pietei se vor desfasura pe un singur nivel (parter) si vor deservi zonele 

in care sunt amplasate (conform plan propunere - plansa A02). 

         Atat constructiile, cat si obiectele de mobilier urban de pe intreaga suprafata a sitului vor indeplini 

conditiile pentru incadrarea in Gradul II de rezistenta la foc, conform Normativului P118/99 privind 

siguranta la foc a constructiilor. Riscul de incendiu al ansamblului va fi: RISC MARE. Circulatiile, atat 

pietonale cat si auto, ca de altfel si evacuarile in caz de incendiu, vor fi dimensionate in conformitate cu 

prevederile Normativului P118/99. 

         Incinta targului va fi prevazuta cu un acces principal (poarta 1) din soseaua Ramnicu-Sarat pe o 

lungime de 10,25 m liniari (acces auto si pietonal) dotat cu turnicheti pentru pietoni pe fiecare sens de 

mers, cabina de paza cat si bariera auto. Pe latura de Vest, terenul se invecineaza cu un drum de servitute 

si sunt prevazute alte 3 accese, fiecare dotat cu cabina de paza si bariere auto (poarta 2 – 9,00 m 

deschidere - stabileste legatura cu zona de vanzare si preluc rare cherestea; poarta 3 – 7,00 m deschidere - 

deserveste Targul Duminical si zona de dogarie - legatura directa spre parcarea vizitatorilor ; poarta 4 – 

7,00 m deschidere - deserveste zona comert animale fiind singura prevazuta cu decantor pentru acestea). 

     In zona accesului principal (poarta1) se afla o cladire existenta care necesita reabilitare si 

recompartimentare (C1) in suprafata construita de 19,50 mp, ce se propune a fi alcatuita din : casierie – 

4,92 mp ; birou paza – 1,62 mp ; birou – 6,72 mp. Langa C1 se va construi o noua cladire de birouri C2 

desfasurata pe parter cu o suprafata desfasurata de 19,50 mp care contine 2 spatii de birouri : birou 1 – 

6,63 mp, ; birou 2 -  6,72 mp. 

     Pe latura de N-E exista un grup sanitar dezafectat care este propus spre demolare. Pe amprenta 

vechiului grup sanitar se construieste unul nou (C4) care sa deserveasca Zona 2. Acest grup sanitar (C4) in 
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suprafata de 55,77 mp este organizat astfel: - toalete barbati – 13,35 mp; toalete femei – 17,83 mp; toaleta 

persoane cu dizabilitati – 2,82 mp; hol – 6,45 mp; depozitare – 2,65 mp. 

   Din punct de vedere functional cele 15 zone propuse aferente intregului ansamblu sunt organizate astfel  

 

Zona 1 – ALIMENTATIE PUBLICA - Aria = 712 mp 

          

          ● Cladire alimentatie publica C5 : - S constr. = 167,40 mp 

                                    - depozitare – S utila = 17,78 mp; 

                                    - bar - S utila = 9,18 mp; 

                                    - sala de mese – S utila = 123,63 mp; 

          ● Grup sanitar: - S constr. = 20,79 mp 

                                   - hol- S utila = 1,90 mp; 

                                   - grup sanitar femei – S utila = 4,87 mp 

                                   - grup sanitar personae cu dizabilitati – S utila = 2,96 mp 

                                   - grup sanitar barbati – S utila = 4,87 mp 

                 Suprafata construita totala = 188,19 mp 

 

          ● Terasa aferenta cladirii (platforma betonata neacoperita): S = 51,15  mp 

          ●  Circulatii pietonale = 105 mp 

          ● Spatii verzi amenajate =  367,66 mp 

                  

Zona 2 -  VANZARE LEGUME FRUCTE – Aria = 1544,80 mp din care  

  

       Z2a - (Aria = 1485mp)  

       ● Boxe - 30 bucati - Sconstr (C3a - 180mp + C3b - 270mp + C3c – 180mp + C3d - 270mp) = 900 mp: 

 Suprafata construita/boxa = 30 mp 

                - vestiar – S = 2,50 mp 

                - camera frigorifica – S  = 9,25 mp 

                - spatiu vanzari – S  = 14,50 mp 

        ● Circulatii pietonale = 534 mp 

        ● Spatii verzi = 51 mp 

     Z2b - (Aria = 59,8 mp) 

        ● C4- Grup sanitar - S constr = 59,8 mp 

  - toalete barbati = 13,35 mp 

  - toalete femei = 17,83 mp 

  - toalete persoane cu dizabilitati = 2,82 mp 

  - hol = 6,45 mp 

  - depozitare = 2,65 mp  

              Suprafata construita totala = 959,8 mp 

 

Zona 3 - VANZARI AUTO – Aria = 678.25 mp din care 

            

S totala platforma betonata = 626 mp. 

                  -bariera auto 

                  -cabina paza prefabricata (1 bucata): C7 – S constr = 2,25 mp 

                  -cabina asigurari (2 bucati): C8 – S constr. = 25,00 mp 

             Suprafata construita totala = 52.25 mp 

 

Zona 4 –TARG SUPRAFATA ACOPERITA – Aria = 607 mp din care  

  

       S totala platforma betonata acoperita – Copertina C6 = 607 mp. 
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       - Adaposteste 30 locuri parcare dube – 3,00 m x 5,00 m 

               Suprafata construita totala = 607 mp 

 

Zona 5 - VANZARE CHERESTEA – Aria = 906,25 mp din care  

     

                  ●  Platforma betonata vanzare cherestea - S = 904 mp. 

       - Z5a = 452 mp, 

       - Z5b = 452 mp. 

    ● Cabina paza prefabricata (1 buc) C7 - S constr = 2,25 mp 

                         Suprafata construita totala = 2.25 mp 

 

Zona 6 – ZONA VANZARE FAN/ BALOTI DE PAIE - Aria = 840 mp din care: 

 ● S totala platforma betonata - 840 mp. 

 

Zona 7 – ZONA  REZERVOARE - Aria = 412 mp din care: 

  

               ● Z7-a = 200 mp - REZERVOR SUBTERAN APA INCENDIU C 11- S totala = 123,61mp 

            Circulatii pietonale – S = 76.40 mp 

 ● Z7-b = 212 mp - REZERVOR SUBTERAN APE PLUVIALE C 15- S totala = 140 mp. 

            - Toalete ecologice C9 (5 bucati) - S = 8,50 mp 

            - Circulatii pietonale – S = 63,50 mp           

                                   Suprafata construita totala = 8,50 mp 
   

Zona 8 – ZONA PARCARE VIZITATORI - Aria = 1215 mp din care: 

  

               ● Parcare S totala = 550 mp 

                                 - 44 de locuri x 12,5 mp 

  ● Toaleta ecologica C9 (5 bucati) - S construita/buc - 1,7 mp x 5 buc 

 ● Circulatii pietonale – S = 260 mp 

 ● Spatii verzi – S = 396,5 mp 

      Suprafata construita totala = 8,50 mp 
   

Zona 9 – ZONA VANZARE ARTICOLE DOGARIE - Aria = 1090 mp  din care: 

 ●Platforma betonata neacoperita - S totala = 1090 mp 

 

Zona 10 – TARG DUMINICAL - Aria = 2761 mp din care 

 

               ●Z10a platforma betonata neacoperita – (Aria= 1696 mp) din care:    

                  - Tarabe  (14 buc x 43,56 mp + 7 bucati x14,50 mp) - S constr =711,34 mp 

                  - Circulatii pietonale – S = 984,66 mp 

 

 ●Z10b platforma betonata neacoperita – (Aria = 1065 mp) din care: 

                         

            - Tarabe  (12 buc x 43,56 mp) - S   = 522,72 mp 

                          - Circulatii pietonale – S = 542,28 mp 

 

- 26 tarabe  a cate 43,56 mp fiecare - S constr. = 1132,56 mp 

- 7 tarabe a cate 14,50 mp fiecare – S constr.  = 101,50 mp 

 

                       Suprafata construita totala = 1234,06 mp 
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Zona 11 – VANZARE PRODUSE SEZONIERE – Aria = 1322 mp  din care  

  

               ● Parcare  S = 337,5 mp, (27 locuri parcare x 12,5 mp)  

 ● Circulatii pietonale – S = 984,5 mp 

 

Zona 12 – VANZARE ANIMALE Aria = 1485 mp din care  

  

               ● Z12–a – Aria platforma betonata vanzare animale = 1151 mp 

               ● Z12–b – Aria = 334 mp din care: 

      - Decantor existent C14 – 8,00 m x 4,05 m = 32,4 mp 

      - Cabinet veterinar C12 – S = 12,50 mp 

      - Parcare comercianti – S =187,50 mp, (15 locuri x 12,5 mp)  

      - Pietonal  - S = 101,6 mp 

            Suprafata construita totala = 12,5 mp  
 

Zona 13 – VANZARE CEREALE – Aria = 534 mp din care 

   

               ● Platforma betonata S = 534 mp 

 - Cabina paza prefabricata (1 bucata) C7 – S constr = 2,25 mp (amplasata pe platforma betonata) 

                         Suprafata construita totala = 2,25 mp  
 

Zona 14 - DEPOZITARE DESEURI - Aria = 60 mp  din care  

  

       ● Platforma betonata S =  60 mp 

      - Este prevazuta cu patru pubele C13 sortate pe categorii de deseuri (plastic, hartie, sticla, gunoi 

menajer) 

 - Cabina paza prefabricata (1 bucata) C7 – S constr. = 2,25 mp  

  Suprafata construita totala = 2,25 mp  
 

Zona 15 – CLADIRI ACCES SI PARCARE BICICLETE - Aria = 60 mp  din care 

  

               ● Z15 a – CLADIRI ( Aria = 39 mp) din care : 

                    - Cladire administratie si paza C1 - Sc = 19,50 mp  

  - casierie = 4,92 mp 

  - birou paza = 1,62 mp  

  - birou = 6,72 mp  

      - Cladire birouri C2 – Sc = 19,50 mp 

  - birou 1 = 6,63 mp 

  - birou 2 = 6,72 mp 

    Suprafata construita totala = 39 mp 

  

                ● Z15 b - PARCARE BICICLETE ( Aria = 21 mp)  

  - Rasteluri pentru parcarea a 50 de biciclete 

  

 Toate cele 15 zone functionale vor comunica prin drumuri pietonale in suprafata de 2587,20 mp si 

carosabile in suprafata de 9560 mp, iar spatiile verzi aferente intregului teren si care ies din sfera de 

acoperire a zonelor sunt  in suprafata de 2008,50 mp. 

 

 

LUCRARI DE ARHITECTURA 
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       Cladirile propuse a se realiza in incinta Targului Obor sunt de doua tipuri, dupa cum urmeaza: 

Tip 1: Cladirile C1, C2, C4, C5: 

       ● Sistemul constructiv este unul mixt (zidarie portanta - cadre din beton armat monolit). Inchiderile 

sunt realizate din caramida termoeficienta cu goluri grosime de 30 cm si un strat termoizolant din 

polistiren expandat de 10 cm. Golurile vor fi inchise cu ferestre mobile din PVC cu geam clar 

termoeficient LOW-e. 

         ●   La exterior, finisajele vor fi pe baza de zugraveli lavabile de culoare alba si tencuieli decorative 

pe suport de termosistem. 

         ●    La interior finisajele vor fi pe baza de zugraveli lavabile si placari ceramice pt. spatiile umede 

sau de depozitare. Vor fi prevazute pardoseli din parchet - pentru birouri, si beton sclivisit -  pentru 

spatiile de depozitare sau cu trafic intens, placari ceramice - pentru spatiile umede. Usile vor fi realizate 

din material lemnos MDF si tratate cu vopsitorii transparente lavabile. 

         ●      Constructiile sunt prevazute cu terasa necirculabila. In ceea ce priveste izolarea terasei se 

recomanda ca stratul termoizolant sa fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa decopertarea 

straturilor de lestare si /sau hidroizolante - la constructia C1. Se propune ca solutia de izolare hidro-

termica si sa se realize cu placi rigide de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate (efortul de 

compresiune 150 kPa si clasa de reactie la foc B-s2,d0) de minim 16 cm si protejarea acesteia cu o sapa 

armata de 3-5 cm si minim 2 straturi exterioare de hidroizolatie (una autoadeziva si una cu ardezie). 

         ● Apele pluviale vor fi colectare printr-un sistem de pluviale catre un sistem de rigole. 

 

Tip 2: Cladirile C3,C8, C12: 

          ●  Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri de tabla termoizolata cu vata minerala pe 

structura metalica. Acoperisul se va realiza in sistem invelitoare din panouri de tabla termoizolata cu vata 

minerala pe sarpanta metalica. 

           ●  Pardoseala va fi din beton sclivisit. 

 

Finisajele sunt urmatoarele 

 Tip 1 : Cladirile C1, C2, C4, C5: 

     ●  - La exterior, finisajele vor fi pe baza de zugraveli lavabile de culoare alba si tencuieli 

decorative pe suport de termosistem. 

   ●  - La interior , finisajele vor fi pe baza de zugraveli lavabile si placari ceramice pentru 

spatiile umede sau de depozitare. Vor fi prevazute pardoseli din parchet – pentru birouri si beton sclivisit – 

pentru spatiile de depozitare sau cu trafic intens, placari ceramice- pentru spatiile umede. Usile vor fi 

realizate din material lemnos MDF si tratate cu vopsitorii transparente lavabile. 

 Tip 2 : Cladirile C3, C8, C12 : 

     ●  - La exterior, finisajele vor fi pe baza vopseli epoxidice  

     ● - La interior , finisajele vor fi pe baza de vopseli epoxidice, iar pardoseala din beton 

sclivisit. Usile vor fi realizate din PVC.  

            

 Amenajare exterioara 

Finisajele exterioare :  

       - Pavaje cu piatra cubica reconditionata recoltata de pe sit, pietris, beton pentru carosabil. 

 - Parcajele si marcajele rutiere vor fi trasate cu vopsea epoxidica alba. 

 - Zonele verzi vor fi prevazute cu banci din lemn pe structura de beton . 

 Din punct de vedere al salubritatii sunt prevazute cosuri de gunoi atat pe stalpii de iluminat cat si in 

zonele in care se impune acest lucru. Au fost prevazute a se monta toalete ecologice grupate pe sexe 

(barbati - femei) si pentru persoanele cu disabilitati. 

        Imprejmuirea se va reconditiona/repara/inlocui pe laturile cu vecini. Se propune construirea unui gard 

nou pe latura vestica - spre drumul de acces din panouri prefabricate din beton. De asemenea, pe toata 

lungimea imprejmuirii se propune dotarea cu sarma ghimpata deasupra panourilor de gard. 

       Se propune a se planta un numar de 105 arbusti de inaltime medie: 
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- Specia Berberis Thunbergii Carmen; 

- Specia  Euonymus fortune emerald’n’gold; 

     In functie de disponibilitatea furnizorului de plante la momentul achizitiei, se prefera un numar egal 

din cele doua specii de plante propuse, plantate intercalat. 

          De asemenea, se vor planta un numar de 66 bucati copaci talie inalta astfel: 

- 20 bucati - Platanus acerifolia (Platan) - inaltime la momentul plantarii de minim 2 metri 

- 23 bucati - Quercus robus (Stejar) – inaltime la momentul plantarii de minim 2 metri 

- 23 bucati - Parrotia persica - inaltime la momentul plantarii de minim 2 metri 

       Pentru acoperirea suprafeţelor ce urmează a fi însămânţate sau plantate, se va folosi pământ vegetal 

rezultat de la curăţirea terenului precum si altul adus de pe alte suprafeţe locale de teren cu pamant vegetal 

in complectare. 

           

  Echipamente si dotari 

S-au prevazut echipamente tehnice de supraveghere si monitorizare clienti si marfa . 

S-a prevazut un sistem de control-acces si taxare ce contine: 

    ● eliberator/cititor tichete linia de intrare/ iesire: poarta 1 si poarta 3, ce deservesc atat vizitatorii cat si 

comerciantii; 

    ● 2 case automate de plata: una la poarta 1, cealalta la intrarea in zona de parcare vizitatori; 

    ● Bariere automatizate pentru toate portile; 

    ● Turnicheti pentru intrarea/iesirea pietonale de la poarta 1; 

    ● Bariera automatizata pentru intrarea in zona vanzari auto; 

    ● Casa manuala de plata 

Au fost prevazuti hidranti exteriori supraterani si un bazin apa in incinta targului astfel incat sa satisfaca 

cerintele intocmirii unui plan de interventii in caz de incendiu. 

Retea electrica 

Alimentarea cu energie electrica a TEG se va face prin intermediul unui conductor CYabY 

3x150+95mmp. Schema de distributie a energiei electrice este de tip  TN-S, separarea nulului de protectie 

de nulul de lucru realizandu-se in tablourile electrice. Datele electroenergetice de consum pentru TEG  

sunt următoarele: Putere instalata Pi kW 211; Coeficient de simultaneitate - 0,7; Putere ceruta kW 147; 

Curent maxim  A 237; Tensiune V 400. 

Instalatii de iluminat interior 

In zonele de lucru/birouri s-a optat pentru iluminatul fluorescent cu lampi tubulare cu diferite grade de 

protectie functie de amplasare. 

 

Instalatii de prize 

Circuitele de alimentare sunt dispuse in tuburi de protectie din material plastic.Pe circuitele de prize sunt 

prevazute prize simple sau duble, toate cu contact de nul, cu o putere instalata de 1500÷2000 W, In 

conformitate cu prevederile normativului I7-2011. Tensiunea de lucru pentru circuitele de iluminat si prize 

este 230/400 V c.a. monofazat/trifazat. 

 

Instalatii de curenti slabi 

Instalatia de detectie si alarmare in caz de incendiu va fi dezvoltata in cadrul unui proiect de specialitate 

ulterior. 

Sistemul de detectie si avertizare in caz de incendiu va realiza urmatoarele functiuni: 

- detectia automata a inceputurilor de incendiu prin amplasarea de detectoare automate in spatiile de 

productie si birouri; 

- semnalizarea manuala a incendiilor prin butoane manuale de alarmare, amplasarte in vecinatatea cailor 

de evacuare si scarilor; 

- avertizarea acustica in caz de incendiu, cu o sirena amplasata pe culoarul din zona scarii 

de evacuare; 
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Toate detectoarele automate si butoanele de semnalizare, vor fi racordate printr-un circuit de semnalizare, 

ce va fi conectat la centrala conventionala de semnalizare incendiu, unica pentru obiectiv si face obiectul 

unei alte lucrari. 

Circuitele se vor realiza cu: 

- cablu de semnalizare j-2y(st)y 1x2x0,8, pentru bucla de detectie si semnalizare 

- cablu de energie CYYF-3x1,5mmp pentru alimentarea cu energie electrica a sirenei 

Conform I7-2011 art. 7.22.1.b. cea de-a doua sursa va fi asigurata de un grup electrogen P=35kVA 

trifazat. Acesta va asigura alimentarea cu energie electrica a gospodariei de apa pentru combaterea 

incendiilor si alimentarea centralei de detectie si alarmare prin intermediul sirenelor interioare si 

exterioare in cazul unui eveniment. De asemenea se va asigura si iluminatul cabinei poarta si acces C7 ce 

va avea presenta permanente. Acelasi grup electrogen va alimenta si centrala antiefractie si supraveghere. 

 

Instalaţii de priză de pământ si paratrasnet 

Instalatia de protectie contra supratensiunilor atmosferice. 

Ansamblul este prevazuta cu instalatie de protectie impotriva trasnetului : priza de captare clasica de tip 

retea constituita din : 

- sistem de captare, amplasat pe catarg (doua astfel de elemente); 

- conducta de coborare (OlZn 25x4mm, de la reteaua de captare la conductoarele special destinate pana la 

priza de impamantare executata in langa catarge; 

- priza de pamant este artificiala, compusă din bandă de oţel zincat OLZn 40x4mm2 şi electrozi 2” - 3m. 

 

Retea sanitara 

 Retele apa potabila si de incendiu  
Varianta aleasă pentru alcătuirea reţelei de alimentare cu apă potabilă şi pentru alimentarea 

rezervorului pentru incendiu exterior este compusă din două artere principale:  

o o arteră din ţeavă de PEHD Ø 63 mm, de alimentare a cladirilor din incinta;  

o o arteră din ţeavă de PEHD Ø 100 mm, care alimentează hidrantii supraterani si rezervorul pentru 

incendiu ;  

Varianta aleasă pentru alcătuirea reţelei de alimentare a hidrantilor de incendiu exterior este prin 

bransament la reteaua locala de apa potabila cu un racord Ø 100 mm pentru alimentarea a 2 hidranti si 

alimentata de la statia de pompare prin o artera Ø 100 mm pentru 3 hidranti. Cei 5 hidranţi exteriori 

supraterani prevăzuţi sunt amplasaţi la distanţe de maxim 2 m faţă de marginea căii de circulaţie, conform 

art. 6.10 din Normativ NP – 086/2005 şi vor fi fixaţi în blocuri de beton, corespunzător art. 6.11 din 

Normativ NP – 086/2005.  

Hidranţii exteriori sunt de tip Dn 80 mm suprateran .  

Conductele se vor monta in canivou si vor fi izolate.  

Presiunea minimă la hidranţii de incendiu va fi de 2,5 bar, iar la consumatori de 2,8 bar. Instalaţiile 

tehnologice propuse corespund destinaţiei, tipului şi categoriei de importanţă a construcţiei, corespund 

cerinţelor de protecţie a mediului şi respectă normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor. 

Rezervorul de incendiu de 300 mc nou prevăzut este alimentat prin intermediul unui racord din PEHD Ø 

50 mm la statia de apa potabila locala.  

Conductele de aducţiune se montează subteran conform reglementărilor tehnice în vigoare. 

Volumul rezervei intangibile Vinc ex, este:  

Vinc ex = 27 l/s x 3 h = 291,6mc  

Rezerva intangibilă de incendiu se păstrează în rezervorului de apă semiîngropat, care are un volum util de 

300 mc.  

Rezervorul este o construcţie semiîngropată de beton armat, cu doua camere pentru rezerva de apa si o 

camera de pompe.  

Retele canalizare de apa uzata menajera si ape meteorice  
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Alcătuirea reţelei de canalizare menajeră a fost concepută ţinând seama de următoarele criterii:  

de relieful terenului;  

 cea mai joasă, astfel încât să poată colecta apa de la toate 

colectoarele secundare;  

a crestei colectorului de canalizare, pentru a favoriza comportarea acestuia la solicitările mecanice 

provenite din traficul auto şi de posibilităţile de colectare a apelor uzate de la subsoluri;  

- 1986: 

Reţele exterioare de canalizare. Criterii generale şi studii de proiectare.  

Debitul de dimensionare pentru conductele reţelei de canalizare este Qdu orar max.  

Din punct de vedere hidraulic, dimensionarea canalelor s-a făcut admiţând ipoteza de mişcare uniformă şi 

cu nivel liber, cu un grad de umplere de 0,7. S-au utilizat tuburi şi fitinguri din PVC.  

Reţeaua de canalizare pentru ape uzate menajere este alcătuită din canale închise, îngropate, cu pantă 

corespunzătoare realizării unor viteze cuprinse între 0,7 m/s (vmin) şi 3 m/s (vmax) pentru tuburi din 

PVC, prefabricate cu secţiune circulară.  

În plan vertical, profilul în lung prin canalul colector a fost conceput astfel încât pantele radierului 

canalelor să urmărească pe cât posibil pantele terenului natural, pentru a realiza un volum de terasamente 

minim, cu condiţia respectării vitezelor minime şi maxime.  

Pentru întreţinerea şi buna funcţionare a reţelei de canalizare se execută o serie de construcţii anexe 

(cămine de vizitare, cămine de intersecţie, etc.). Pe traseul canalelor s-au amplasat construcţii accesorii, 

care constau din cămine de vizitare (în aliniament, de racord, de intersecţie, de schimbare de pantă, de 

schimbare de secţiune sau de direcţie în plan).  

Căminele de vizitare vor fi conform STAS 2448 – 1982. Conform STAS 3051 – 1991, se prevăd cămine 

de vizitare la canale nevizitabile cu diametru interior sub 800 mm în următoarele situaţii: 

o în aliniamente, la distanţe de maxim 60 m;  

o în punctele de schimbare a dimensiunilor (diametrul tuburilor);  

o în punctele de schimbare a pantelor sau a direcţiilor;  

Apelele meteorice colectate de pe acoperisul constructiilor, platforme si drumuri de acces sunt preluate de 

bazinul subteran de retenţie, având un volum util de 341 mc.  

Apele meteorice sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC cu diametre cuprinse intre D160 – 

D400 mm. Aceste ape sunt folosite la stropitul spatiilor verzi sau sunt dirijate printr-o conducta de 

supraplin la reteaua de evacuare ape meteorice.  

Apele colectate in bazinul de retentie sunt folosite pentru stropit spatii verzi cu ajutorul unei electropompe 

de epuisment, având următoarele caracteristici: Q = 18 mc/h, H = 10 mCA.  

Apelele meteorice colectate de pe platforme si drumuri de acces sunt preluate prin sistemul de rigole de o 

canalizare meteorica montata ingropat si apoi dirijate spre separatorul de hidrocarburi.  

Evacuarea apelor meteorice preepurate si a apelor uzate menajere epurate se face prin pompare printr-o 

conducta PEHD Ø 100 mm in reteaua locala de canalizare cu un debit controlat pentru a nu afecta debitele 

retelei locale existente.  

Bazinul de retentie ape meteorice este o construcţie îngropată de beton armat.  

INSTALATII TERMICE  

Incalzirea spatiilor interioare se va realiza cu convectoare electrice statice dotate cu termostat pentru 

asigurarea confortului termic cerut. 

 

  4. Descrierea activităţii Dirigintelui de Şantier  
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Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile cu  

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

Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie sa le asigure pentru 

obiectivul de investitii este de a oferi beneficiarului garantia ca constructorul caruia i-a fost atribuit 

contractul de executie lucrari isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta 

prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini. Activitatea dirigintelui de santier va fi 

condusa de urmatoarele principii:  

- impartiabilitate atat fata de beneficiar, cat si fata de constructor, furnizori si proiectanti; 

- professionalism;  

- fidelitate;  

- respectarea legalitatii. 

Dirigintele de santier isi va exercita atributiunile in urmatoarele faze tipice ale unui proiect:  

- pregatirea investitiei  

- mobilizarea  

- executia lucrarilor  

- receptia lucrarilor  

- perioada de garantie (de notificare a defectelor). 

Serviciile pe care dirigintele de santier trebuie sa le presteze sunt: 

- asistenta tehnica  pentru beneficiar in contractul de lucrari; 

- monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii conform prevederilor legislatiei in vigoare;  

      

5. Cerinte minime profesionale 

Dirigintele de santier va avea atestat/e I.S.C. (Inspectoratul de Stat in Constructii) valabile in 

perioada de exercitare a clauzelor contractuale.  

Domeniile de autorizare ale dirigintelui de santier ce trebuie acoperite in conformitate cu 

categoriile de lucrari executate pentru realizarea investitiei ,, Amenajare piata de gros la Targul Obor 

Braila” sunt urmatoarele: 

- constructii civile , industriale si agricole – domeniul de autorizare 2.2 pentru categoria de 

importanta minim C; 

- drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu – domeniul de autorizare 3 pentru 

categoria de importanta interes local; 

- instalatii electrice aferente constructiilor – domeniul de autorizare 8.1 pentru categoria de 

importanta minim C;  

- instalatii sanitare aferente constructiilor – domeniul de autorizare 8.2 pentru categoria de 

importanta minim C;  

-  retele electrice - domeniul de autorizare 9.1 pentru categoria de importanta minim C;  

-  retele termice, sanitare - domeniul de autorizare 9.2 pentru categoria de importanta minim C;  

Cerintele minime profesionale solicitate de catre autoritatea contractanta si pe care trebuie sa le 

indeplineasca  dirigintele de santier sunt stabilite conform Ordinului MDRT nr. 1496/2011, completat cu 

prevederile Ordinului MDRT nr. 277/2012. Dirigintele de santier va avea in vedere prevederile legale 

privind decontarea cheltuielilor diverse si neprevazute din devizul general al contractului de lucrari.  

 

6.   Obiectul contractului  

Obiectul principal al contractului sunt ,, Servicii de dirigentie de santier a lucrarilor Amenajare 

piata de gros la Targul Obor Braila ”. 

Serviciile pe care dirigintele de santier trebuie sa le presteze sunt: 

- asistenta tehnica pentru beneficiar in contractul de lucrari si sprijin pentru implementarea 

proiectului; 
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- monitorizarea si supravegherea lucrarilor de constructii conform prevederilor legislatiei in 

vigoare. 

6.1. Asistenta tehnica pentru beneficiar in managementul proiectului 

 Responsabilitatile dirigintelui de santier in ceea ce priveste administrarea contractului de lucrari 

consta in: 

A. Realizarea sistemului de comunicare si raportare 

 Dirigintele de santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate partile 

implicate. Acest lucru presupune intalniri ale dirigintelui de santier cu unul sau mai multi reprezentanti ai 

acestora (beneficiar, constructor, proiectant si inspectorul de stat in constructii). 

 Dirigintele de santier va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru saptamanale, 

precum si ori de cate ori este necesar in timpul executiei lucrarilor cu beneficiarul si constructorul pentru 

care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate si concluziile la care sau ajuns. 

 Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in luna 

raportata si a descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor current. De asemenea, raportul va 

avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor. Raportul va fi inaintat beneficiarului odata 

cu inaintarea situatiilor de lucrari intocmite de constructor. 

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

● detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier pe parcursul desfasurarii 

contractului de servicii; 

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

receptiei la terminarea lucrarilor; 

B. Monitorizarea executiei lucrarilor conform graficului de esalonare a lucrarilor 

 Dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarilor (programul de lucrari) 

inaintat de catre constructor. 

Dirigintele de santier urmareaste realizarea executiei lucrarilor conform termenelor  stabilite in 

graficul de executie aprobat de catre beneficiar. 

 Programul va avea un format concis, aratand durata in zile alocata fiecarei parti, sector sau articol 

important de lucrare. 

 Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cate ori este nevoie asfel incat sa indice modul de 

abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari. In eventualitatea in care 

ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile constructorului graficul de esalonare a lucrarilor 

propus, dirigintele are obligatia de a notifica constructorul in vederea luarii de masuri imediate pentru 

recuperarea intarzierilor. 

  Dirigintele de santier va informa beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse 

de catre constructor si aprobare de catre dirigintele de santier pentru sincronizarea cu graficul stabilit. 

C.  Controlul financiar al contractului 

 Dirigintele de santier va verifica si aviza situatiile de plata intocmite de catre constructor pentru 

lucrarile efectuate ce au stat la baza situatiilor de lucrari, va verifica derularea fondurilor, executantul 

avand obligatia de a inainta si previziona derularea platilor. 

 Dirigintele de santier va certifica situatiile de plata intocmite de catre constructor si va completa la 

zi jurnalul de santier. 

 Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitati real executate, rezultate din masuratori si inscrise 

in foile de atasamant. 
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 Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de 

deviz (pozitia si denumirea) din devizele anexa la contract. 

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

caietele de sarcini sau in alte documente din contract. 

 Masuratorile vor fi efectuate de catre dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul 

executantului. Masuratorile se fac de regula saptamanal. 

Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 

24 de ore de la notificarea dirigintelui de santier de catre executant), odata cu intocmirea procesului verbal 

de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse. 

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

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

dispune refacerea lor daca este cazul. 

Situatia de lucrari inaintata de catre executant va avea ca support foaia de atasament, masuratori, 

desene, certificate de calitate si declaratii de conformitate a materialelor puse in opera. 

Daca dirigintele de santier nu este de acord cu situatia de plata sau documentatia nu este completa 

sau edificatoare, constructorul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe care dirigintele de 

santier le solicita pentru clarificarea problemelor aparute. 

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

constructor, situatiile de plata la terminarea lucrarilor. 

D. Completarea jurnalului de santier 

 Dirigintele de santier are obligatia de a deschide jurnalul de santier al lucrarii si de a inregistra 

zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile pentru 

rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor c ear putea aparea cu privire la 

executia lucrarilor. 

 In jurnalul de santier dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmatoarele date si informatii: 

 ● lucrarile executate  si locatia exacta; 

 ● echipamentele, materialele si fortele de munca utilizate; 

● conditiile meteorologice; 

● evenimente aparute; 

● defectiuni aparute la echipamente si utilaje; 

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

E. Emiterea dispozitiilor de santier 

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

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

justificari. 

Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre executant a dispozitiilor 

de santier emise de proiectant si aprobate in prealabil de beneficiar. 

 

6.2. Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii 

 Serviciile asigurate de dirigintele de santier vor respecta legislatia romana in vigoare. 
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 Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre beneficiar si dirigintele de santier va 

urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect: 

- pregatirea investitiei; 

- executia lucrarilor; 

- receptia lucrarilor; 

- perioada de garantie (de notificare a defectelor). 

A. Pregatirea investitiei 

Activitatile de pregatire a investitiei se desfasoara in perioada de pregatire a executiei lucrarilor si 

presupun din partea dirigintelui de santier urmatoarele: 

1. verifica existenţa autorizaţiei de construire, precum şi indeplinirea conditiilor legale cu privire la 

incadrarea in termenul de valabilitate; 

2. verifica concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, cerificatului de urbanism, avizelor, 

acordurilor şi ale proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si 

identificarea retelelor de utilitati existente pe teren, conform avizelor si acordurilor obtinute; 

3. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea 

constructiilor; 

4. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate 

prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora; 

5. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate 

prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora; 

       6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de 

proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 

       7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei; 

       8. verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante; 

       9. verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a 

construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită; 

     10. preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină. 

Dirigintele de santier va convoca pentru aceasta faza reprezentanti ai beneficiarului, ai constructorului si ai 

detinatorilor de instalatii si utilitati publice aflate pe amplasament. La predarea-primirea amplasamentului 

va fi intocmit Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de repere care va 

contine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe amplasamentul sau in subsolul si 

termenele de eliberare; 

     11. participa, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la 

stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de santier va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale 

constructiei; 

     12. predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier; 

     13. verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 

respectivă; 

     14. verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.; 

     15. verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale 

şi dacă este amplasat la loc vizibil; 
 

B. Execuţiei lucrărilor: 

    1. urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale 

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

    2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv 

corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 
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    3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de 

conformitate sau agrement tehnic; 

    4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la 

care avizul tehnic a expirat; 

    5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării 

nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice; 

    6. verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 

respectivă; 

    7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat; 

    8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 

    9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele 

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

recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.; 

    10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă; 

    11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la 

realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; 

    12. informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de 

măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; 

    13. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de 

organele abilitate; 

    14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul 

schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor; 

    15. anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o 

perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a 

construcţiei, conform proiectului; 

    16. anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea 

lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp 

friguros; 

    17. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu 

toate documentele prevăzute de reglementările legale; 

    18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia. 

Alte responsabilitati: 

- Dirigintele de santier va fi prezent pe santier in fiecare zi minim 2 ore pentru fiecare specialitate in 

parte, in functie de lucrarile aflate in derulare;  

- Asigura imagini fotografice cu starea initiala a lucrarilor, pe parcursul executiei lucrarilor, cat si la 

finalizarea lucrarilor;  

- Dirigintele de santier va urmari saptamanal incadrarea in graficele de executie si va raporta 

beneficiarului; 

- Dirigintele de santier va analiza, aviza si prezenta spre aprobare beneficiarului toate modificarile 

aparute pe parcursul executiei lucrarilor. 

     

C. Recepţia lucrărilor: 

    1.  asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie; 

    2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie; 

    3. predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei 

finale; 

    4. asigura completarea cartii tehnice a constructiei pana la efectuarea receptiei finale; 
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    5. asigura consultanta si asistenta tehnica investitorului, la cererea acestuia, in perioada de garantie a 

lucrarilor. 

 

D. Perioada de garantie (de notificare a defectelor) 
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de şantier in perioada de notificare a defectelor se refera, fara a 

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

receptia la terminarea lucrarilor.  

Urmareste  rezolvarea problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmeste documentele 

necesare de aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie. Dirigintele de şantier va 

urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la data receptiei lucrarilor, conform art. 17, 

alin.3, din HG 273/ 14.06.1994.  

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

somatie si daca nici in acest caz executantul nu se conformeaza, va notifica atat constructorul cat si 

beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de catre alt executant, cheltuiala fiind suportata de 

constructor care nu si-a indeplinit obligatiile.  

Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa, în calitate 

de reprezentant al investitorului, la toate fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor 

stabilite prin reglementările tehnice în construcţii aplicabile, în vigoare. 

           Diriginţii de şantier răspund, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute in Ordinul 

nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, precum şi în cazul 

neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini 

şi în reglementările tehnice în construcţii.     
7. Facilitati si informatii furnizate de Autoritatea Contractanta  

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia dirigintelui de santier cu care va incheia contractul, 

urmatoarele documente:  

• Un exemplar din documentatia tehnica de executie;  

• Detaliile de executie  

• Caietele de sarcini pe specialitati  

• Un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul  

• Avizele, acordurile si autorizatia de construire  

Autoritatea contractanta se va asigura ca dirigintelui de santier i se va pune la dispozitie de catre 

constructor a unui birou cu dotarile minim necesare in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii de 

supervizare a lucrarilor. 

 

8. Obligatiile dirigintelui de santier 

 Dirigintele de santier trebuie sa dispuna si sa-si asigure pe toata perioada de derulare a contractului 

resursele materiale necesare pentru efectuarea serviciilor de supraveghere, respectiv: 

- mijloace de transport proprii; 

- aparatura si accesorii fotografice si video proprii, dupa necesitati; 

- mijloace de comunicare (telefon mobil, laptop, etc.)  

- mijloace de copiere si imprimare; 

- echipament de lucru si de protectie personala, conform legislatiei in vigoare in materie de 

sanatate si securitatea muncii. 

Dirigintele de santier este responsabil pentru acoperirea urmatoarelor costuri; 

- costurile cu salarizarea sau renumerarea personalului propriu; 

- costurile cu consumabilele, echipamentele de lucru si de protectie, necesare desfasurarii 

activitatii; 

- costurile aferente serviciilor de comunicatii (telefon, fax, internet, etc.); 

- costurile de transport la locul unde se realizeaza serviciile de supraveghere; 

- costurile aferente cazarii si diurnei pentru personalul propriu; 

- costuri cu polite de asigurare pentru personalul implicat in serviciile de supraveghere; 
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- costuri cu imprimarea si multiplicarea documentelor; 

- costuri serviciilor de curierat; 

- orice ce alte costuri associate cu prestarea serviciilor de supraveghere. 

 

Toate aceste costuri vor fi acoperite prin includerea lor in costurile prezentate in propunerea 

financiara. 

Durata de prestare a serviciilor incepe de la data emiterii ordinului de incepere a prestatiilor serviciilor 

si se va derula pe toata perioada de executie a lucrarilor, inclusive pe perioada pana la stingerea 

obiectiunilor din Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

9. Cerinte pentru elaborarea propunerii tehnice de catre ofertanti 

 Ofertantul va elabora si prezenta propunerea tehnica asfel incat aceasta sa respecte cerintele prevazute 

in prezentul caiet de sarcini sis a permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu respectivele cerinte. 

In pregatirea ofertei, ofertantul trebuie sa aiba in vedere riscurile generale determinate de o asfel de 

activitate sic el putin ipotezele descries in continuare. Achizitorul nu va accepta solicitari ulterioare de 

reevaluare a conditiilor din propunerea tehnica si financiara. 

Ipotezele considerate in momentul inceperii procedurii de atribuire a contractului sunt: 

- continutul serviciilor solicitate sunt descries in caietul de sarcini; 

- proiectul tehnic va fi pus la dispozitia ofertantului de catre achizitor, iar alte date si documente 

relevante pentru realizarea serviciilor de supraveghere se vor transmite imediat ce vor fi 

disponibile; 

     Toate activitatile descries in propunerea tehnica trebuie acoperite prin propunerea financiara. 

 

Propunerea tehnica va avea urmatoarea structura: 

1. Abordarea tehnica si metodologia 

2. Planul de lucru privind activitatile desfasurate 

3. Organizarea si resursele necesare 

 

1. Abordarea si metodologia 

In aceasta sectiune se va prezenta modul in care, in contextual responsabilitatilor generale si specifice 

stabilite in caietul de sarcini, ofertantul intelege 

a. obiectul contractului 

b. modul de abordare in prestarea serviciilor 

c. metodologia de realizare a activitatilor de supraveghere in scopul obtinerii rezultatelor asteptate si 

a indeplinirii obiectivelor. 

Se vor evidentia modalitatile de abordare si metodologia de realizare pentru activitati care au loc 

inainte de inceperea efectiva a executiei lucrarilor, pe parcursul executarii acestora si la receptie. Va fi 

prezentata, de asemenea, modalitatea de insusire a responsabilitatilor stabilite prin caietul de sarcini. 

2. Planul de lucru 

Se vor prezenta informatii privind denumirea si descrierea activitatilor de supraveghere, din momentul 

mobilizarii pana la finalizarea contractului, succesiunea si inter relationarea acestora. 

Planul de lucru propus trebuie sa fie conform cu abordarea si metodologia propusa sis a demonstreze 

intelegerea prevederilor din caietul de sarcini si abilitatea de a transpune succesiunea activitatyilor intr-un 

plan de lucru fezabil. 

3. Organizarea si resursele necesare 

Ofertantul va prezenta structura echipei propuse si sarcinile specifice ale fiecarui diriginte de santier in 

functie de atestatul de la I.S.C. 

Se va preciza modul in care fiecare diriginte de santier se va implica in procesul de supraveghere si 

estimarea numarului minim de zile in care acestia vor fi implicate efectiv in supraveghere pe santier. 

In caqzul asocierii/subcontractarii, se va expune modul de implicare si de alocare a resurselor tuturor 

partenerilor asocierii/subcontractarii. 
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           10. CONDITII PENTRU OFERTANTI 

 Dirigintele de şantier este persoana fizică sau juridica care îndeplineşte condiţiile de studii şi 

experienţa profesională, fiind angajată de către Beneficiar pentru verificarea execuţiei corecte a lucrărilor 

de construcţii, pentru verificarea calităţii materialelor şi echipamentelor puse în opera si acceptarea la 

plata a lucrarilor. El este răspunzător atât faţă de angajator cât şi faţă de organele abilitate ale statului, 

pentru execuţia conformă cu proiectul şi cu reglementările tehnice în vigoare. 

Atestari solicitate 

Ofertantul va prezenta diriginti de santier autorizati pentru urmatoarele domenii : 

2.2. - constructii civile , industriale si agricole – categ. de importanta minim C 

  - drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu – de interes local 

8.1. -  instalatii electrice aferente constructiilor – categ. de importanta minim C 

8.2. - instalatii sanitare aferente constructiilor – categ. de importanta minim C 

9.1.- retele electrice - categoria de importanta minim C;  

9.2. -  retele termice, sanitare - categoria de importanta minim C;  

Prezentarea in copie a autorizatiei de diriginte de santier cu valabilitate pe tot parcursul derularii 

contractului de servicii (executie si garantie lucrari) sau cu obligativitatea preschimbarii acesteia in cazul 

in care termenul de valabilitate a autorizatiei expira in perioada mentionata. 

          11. Termenul de derulare al contractului  

        Durata maxima estimata a contractului de servicii este de 36 de luni  in functie de durata de executie 

a contractului de lucrari.  

        Durata de prestare a serviciului, daca va fi cazul, se va modifica in functie de durata de executare a 

lucrarilor. 

            12. Plata pentru serviciile prestate 

Pretul contractului este ferm indiferent de durata efectiva a lucrarilor si costul final al acestora. 

Plata se efectueaza periodic proportional cu lucrarile de executie verificate si avizate de dirigintele 

de santier, astfel : 

Vf = Vsl/Pl x Pd, in care : 

Vf – valoarea facturii emise de dirigintele de santier 

Vsl – valoarea situatiilor de lucrari verificate si avizate 

Pl – pretul contractului de lucrari 

Pd – pretul contractului de dirigentie de santier  

Propunerea financiara va fi prezentata in lei fara TVA inclus si va cuprinde toate costurile necesare 

supravegherii realizarii in bune conditii a contractului de executie conform cerintelor din caietul de sarcini 

si a legislatiei in vigoare. 

13. Garantia de buna executie a contractului 

Perioada de garantie a serviciilor prestate pentru lucrarile verificate si urmarite, va fi egala cu 

perioada de garantie a lucrarilor. 

 

        Serviciul constructii si investitii, 

          Sef serviciu Ing.Tanase George 

 

                                                                                                                                      Intocmit, 

                                                                                                                                Ing. Mustata Florin 
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