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Servicii de Asistenta tehnica - dirigenpe de ~antier pentru proiectul 
"Restaurarea, conservarea ~; punerea in valoare a ansamblului monument istoric 

Castel Banffy, sat Riiscruci, comuna Bontida, judetul Cluj" 

1. Denumirea contractului: 

Servicii de Asistenta tehnica - dirigentie de ~antier pentru proiectul "Restaurarea, 
conservarea ~; punerea in valoare a ansamblului monument istoric Castel Banffy, sat 
Riiscruci, comuna Bonµda, judeµ,I Cluj". 

2. Autoritatea Contractanta: 

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Cluj, prin Consiliul Judetean Cluj 
Sediu: Calea Dorobanfilor, nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca 

Tel. +4037264.00.00; Fax +4037264.00.70; 

E-mail: infopublic@cjcluj.ro cjc@cjcluj.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/cjcluj 

3. Definipi: 
In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitati sunt : 

• Autoritate Contractanta - persoana juridica ce finanteaza ~i realizeaza investi!ii sau 
interventii la obiectivele existente in sensul legii, in cazul de fata Unitatea 
Administrativ-Teritoriala Judetul Cluj; 

• Prestator - persoana juridica, a carei oferta a fost desemnata ca~tigatoare ~i care va 
presta serviciile de supraveghere a executiei lucrarilor de investitie in conformitate cu 
prevederile contractului de servicii, ale caietului de sarcini ~i ale legislatiei in vigoare. 

• Diriginte de ~antier - persoana fizica de care dispune prestatorul si care indepline~te 
condi!iile de studii ~i experienta profesionala, responsabila pentru verificarea calitatii 
materialelor ~i produselor puse in lucrare ~i pentru verificarea executiei corecte a 
lucrarilor de constructii ~i instalatii, fiind raspunzatoare atat fata de angajator, cat ~i 
fata de organele abilitate ale statului pentru executia conforma cu proiectul ~i cu 
reglementarile tehnice in vigoare. 

• Antreprenor (Constructor) - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de 
lucrari, ca urmare a parcurgerii unei proceduri de atribuire. 

• Lucrari - toate lucrarile de constructii montaj realizate in cadrul Proiectului. 
• Proiect Tehnic - Documentatia tehnico-economica ce cuprinde solutiile tehnice ~i 

economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executa lucrarile 
de constructii autorizate. 



• Servicii - toate activitatile desfa§urate pentru supravegherea executiei lucrarilor din 
cadrul Proiectului in baza contractului de servicii incheiat intre Autoritatea 
Contractanta §i Prestator. 

• Proiectant - persoana fizica/juridica care intocme§te documentatia tehnica pe baza 
careia se finanteaza ~i executa lucrarile de constructii. 

• Procedura - mod specific de a efectua o activitate. 

• Verificare - confirmare prin examinare §i prezentarea de probe obiective a faptului ca 
cerintele specifice au fost satisfacute . 

• Cerinte profesionale - cerintele minime obligatorii pe care trebuie sa le 
indeplineasca Prestatorul prin dirigintii de §antier in functie de domeniile de 
activitate pentru care ace§tia sunt autorizati, corelat cu categoriile de importanta 
stabilite pentru fiecare constructie in parte, in mod obligatoriu cerintele de studii, 
vechime §i experienta profesionala corespunzatoare pentru domeniile de 
autorizare, prevazute in legislatie. 

4. Informatii generate: 

Judetul Cluj este beneficiarul Proiectului "Restaurarea, conservarea ~i punerea in valoare 
a ansamblului Monument istoric Castel Banffy, sat Rascruci, comuna Bontida, jud. Cluj", 
finantat tn cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritarii 5: 
imbuniitiitirea mediului urban ~i conservarea, protectia ~i valorificarea durabilii a 
patrimoniului cultural. 

Obiectivul prioritatii de investitii 5.1 se refera la Conservarea, protejarea, promovarea 
§i dezvoltarea patrimoniului natural §i cultural. Obiectivul specific fiind impulsionarea 
dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea ~i valorificarea patrimoniului cultural §i a 
identitatii culturale. 

Obiectivul general al proiectului II reprezinta restaurarea, conservarea §i punerea in 
valoare a Ansamblului monument istoric Castel Banffy din satul Rascruci, comuna Bontida. 
Prin implementarea proiectului se dore§te restaurarea §i conservarea ansamblului monument 
istoric, format din cladirea castelului §i parcul care-I inconjoara ~i deschiderea lui pentru 
vizitare turi§tilor, dar §i pentru organizarea de evenimente culturale care va aduce un plus
valoare zonei; functionarea castelului ca §i centru de evenimente culturale; cre§terea 
potentialului turistic, atat in Comuna Bontida, cat §i in zonele limitrofe. 

Proiectul tehnic a fost elaborat de asocierea formata din S.C. EKTRA STUDIO S.R.L. - S.C. K&K 
STUDIO DE PROIECTARE S.R.L. - S.C. ARH. SERVICE GUTTMANN&COMP S.R.L., prin lider al 
asocierii S.C. EKTRA STUDIO S.R.L. 
Documentapa elaborata de proiectant cuprinde: PIESE SCRISE §i PIESE DESENATE pentru: 

Studii de specialitate; 
Proiect Arhitectura; 

- Proiect Structura; 
Proiect Sistematizare verticala; 
Proiect Instalatii. 
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Prin proiectul mentionat se dore~te punerea in valoare a ansamblului monument istoric 
prin schimbarea functiunii castelului din ~coala (ultima functiune a cladirii) in Centru 
Cultural cu standarde ridicate de finisare §i dotare. In acest scop s-a propus: 

- realizarea unui Centru cultural reprezentativ pentru Judetul Cluj prin restaurarea 
cladirii §i a zonei aferente, cu realizarea unor functiuni pentru a permite 
organizarea unor evenimente culturale; 

- deschiderea castelului ~i pentru publicul larg (locuitorii comunei Rascruci §i 
vizitatori); 

Suprafata lotului ce apartine castelului este de 56.128 mp, din care 644 mp ocupat de 
castelul Banffy, iar inca 691 mp (313 mp + 353 mp + 25 mp) sunt ocupati de cladirile 
adiacente. 

5. Valoare estimata: 

Valoarea estimata pentru achizitia serviciilor de Asistenta tehnica - dirigentie de ~antier 
pentru proiectul "Restaurarea, conservarea ~; punerea fn valoare a ansamblului Monument 
istoric Castel Banffy, sat Rii.scruci, comuna Bontida, jud. Cluj" este de 94.715,75 lei, exclusiv 
TVA. 

6. Elemente de tema: 

In cadrul proiectului se va realiza o serie de lucrari de reabilitare arhitecturala §i de structuri 
portante. Modificarile propuse vizeaza atat reabilitarea structurala, termica, energetica, 
estetica a acesteia, dar ~i valorificarea ca §i punct de atractie turistica §i urbanistica a 
ansamblului monument istoric Castel Banffy, Rascruci. 
Se propun urmatoarele interventii: 

Corp Cl - subzidire locala fundatie, consolidare buiandrugi cu grinzi metalice, reteseri 
locale a zidariei de caramida, refacerea locala a planseului cu grinzi metalice si 
boltisoare din zidarie de caramida, inlocuire elemente planseu din lemn, repararea sau 
inlocuirea elementelor degradate ale sarpantei. 
Corp C2 - se va reface zidaria si fundatiile aferente ei. Elementele sarpantei care 
prezinta degradari de natura biologica se vor inlocui partial sau integral. 
inlocuirea sau repararea scarilor parapetilor acestora din piatra, a soclurilor 
exterioare; 
indepartare tencuiala exterioara in totalitate (100%) ~i se va inlocui cu tencuiala 
macroporoasa de asanare pe bazoa de var pana la braul median si tencuiala pe baza de 
var microporoasa la etajul 1. Indepartarea tencuielilor atat in exterior cat §i in interior 
se va face strict sub supravegherea restauratorului de picturi murale. In cazul in care 
se intampina zone cu picturi murale valoroase acestea se vor restaura/prezerva de 
catre un specialist de picture murale: 
decolmatarea lacului, curatarea suprafetei amenajabile, taluzarea malurilor Iacului si 
amenajarea acestei zone cu plante acvatice. 
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7. Obiectul achizitiei: 

Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de asistenta tehnica - dirigenpe de 
~antier pe durata realizarii lucrarilor si pe perioada de garantie a lucrarilor, pana la semnarea 
procesului verbal de receptie a lucrarilor, respectiv supravegherea executiei lucrarilor prin 
realizarea integrala a prevederilor contractului de lucrari, cu respectarea Proiectului tehnic, a 
conditiilor de timp, cost ~i calitate, prin: 

- indeplinirea rolului de Diriginte de ~antier; 
- consilierea de specialitate a Autoritatii Contractante in procesul de adoptare a 

deciziilor referitoare la gestionarea contractului de lucrari, precum ~i cu privire 
la orice revendicari / dispute contractuale, respectiv probleme ce pot aparea pe 
parcursul executiei lucrarilor in scopul prevenirii revendicarilor financiare 
§i/sau a intarzierilor; 

- asigurarea calitatii corespunzatoare a lucrarilor de constructii-montaj, 
optimizand cheltuielile cu investitia; 

- asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei tehnice de catre personal 
autorizat, corespunzator, pe specialitati; 

- respectarea tuturor prevederilor legislatiei in vigoare. 

Monitorizarea ~i supravegherea lucrarilor de constructii se va face conform 
reglementarilor legale din domeniu: 

• Legea nr. 50 /1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

• Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare; 

• Hotararea de Guvern nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind 
controlul de stat al calitatii in constructii, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

• Legea nr. 422/2001, respectiv 468/2003, privind Protejarea Monumentelor 
Istorice; 

• Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a 
dirigintilor de ~antier; 

• Ordinului nr. 2495/20 IO pentru aprobarea normelor metodologice privind 
atestarea speciali§tilor, expertilor ~i verificatorilor tehnici in domeniul 
protejarii monumentelor istorice; 

• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
• Hotararea de guvern nr.395/2016, Norme metodologice de aplicare a legii 

nr.98/2016; 
• Ordinul 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de 

~antier, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
• Hotararea de Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 

273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de 
constructii ~i instalatii aferente acestora, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

• Hotararea de Guvern nr. 766/1997, privind aprobarea unor regulamente 
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privind calitatea in constructii, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
• Hotararea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de 

Verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor ~i 
a constructiilor, cu modifidirile ~i completarile ulterioare; 

• Ordinul nr. 777 /2003, pentru aprobarea reglementarii tehnice ,,lndrumator 
pentru atestarea tehnico-profesionala a speciali~tilor cu activitate in 
constructii" cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

• Buletinul constructiilor 4/1996 - prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii 
lucrarilor inclusiv controlul pe faze determinante 

• Legea nr. 319 /2006, a securitatii ~i sanatatii in munca, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

• Hotararea de Guvern nr. 1425/2006, modificata cu Hotararea de Guvern nr. 
955/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
319/2006; 

• Hotararea de Guvern nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare si continutul 
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor 
de investitii finantate din fonduri publice,cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Legislatia mentionata mai sus nu este limitativa, prestatorul de servicii avand obligatia 
respectarii tuturor prevederilor legale cu privire la desfa~urarea activitatii de dirigentie de 
~antier in calitate reprezentant al Autoritatii Contractante in relatiile cu tertii pe durata 
realizarii lucrarii. 

Prestatorul va avea reponsabilitatea asigurarii unei colaborari eficiente intre toti 
factorii decizionali implicati in executia contractului: Autoritate Contractanta, Constuctor, 
Proiectant, Inspectoratul de Stat in Constructii, etc, desra~urandu-~i activitatea ca 
reprezentant al Autoritatii Contractante. 

Pe toata perioada derularii Contractului de servicii prestatorul se va asigura de 
respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu 
completarile ~i modificarile ulterioare, oferind Autoritatii Contractante ~i echipei de 
implementare a proiectului sprijin ~i asistenta tehnica din punct de vedere administrativ; 
tehnic ~i financiar. 

Prestatorul va avea nevoie de avizul prealabil al Autoritatii Contractante pentru 
aprobarea oricarei optimizari/ adaptari a Contractului de lucrari. 

Prestatorul va avea responsibilitatea organizarii intalnirilor de lucru saptamanale ~i 
lunare (~i ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor) cu Autoritatea 
Contractanta, Constructor, reprezentantii Proiectantului ~i al furnizorului de servicii de 
Asistenta tehnica din partea Proiectantului, a prezentarii situatiei fizice ~i financiare la zi a 
derularii contractului ~i a eventualelor probleme identificate, precum ~i a consemnarii tuturor 
discutiilor purtate in minuta intalnirii/~edintei. 
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8. Obligatii ~i raspunderi: 

8.1. Principii generate de comportare etica ~i profesionala 
Prestatorul are obligatia de a respecta urmatoarele principii generale: 

• lndependenta - Dirigintele de §antier a(1ioneaza pentru Autoritatea Contractanta §i in 
interesul Autoritatii Contractante atat fata de Constructor, cat §i fa!a de Furnizori si 
Proiectanti. Aceasta independenta define~te compatibilitatea persoanelor fizice ~i 
juridice cu prevederile legii concurentei, Legea nr. 21/1996 ~i a Legii privind 
combaterea concurentei neloiale nr. 11/1991. Prestatorul nu va accepta nici un fel de 
favor care sa-1 deturneze de la luarea unei hotarari corecte; 

• Profesionalism - trebuie sa aiba pregatirea profesionala confirmata prin studii de 
specialitate ~i prin practica aferenta care sa dea incredere in desta§urarea activitatii; 

• Fidelitate - fata de cerintele invetitiei din punct de vedere al calitatii, costului ~i 
duratei de executie. Fidelitatea se exprima prin angajamentul prestatorului de a 
actiona in numele §i interesul Autoritatii Contractante, pentru asigurarea 
implementarii corespunzatoare a investitiei; 

• Respectarea legalitatii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor ~i normelor tehnice 
in vigoare. 

8.2. Responsabilitatile prestatorului: 
Scopul serviciilor de asistenta tehnica - dirigentie de santier in munca pe care 

prestatorul trebuie sa le asigure pentru obiectivul de investitii este de a oferi Autoritatii 
Contractante garantia ca, Antreprenorul 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. 

Prestatorul, prin dirigintii de §antier, raspunde fata de Autoritatea Contractanta pentru 
asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor. 

Prestatorul i§i exercita atributiile in perioadele de: 
8.2.1. perioada de pregatire a investitiei 
8.2.2. perioada de executie ( efectiva a lucrarii) 
8.2.3. receptia la terminarea lucrarilor 
8.2.4. perioada de garantie a lucrarii de 60 de luni, reprezentand intervalul de timp 

cuprins intre data semnarii procesului verbal la terminarea lucrarilor si data semnarii 
procesului verbal de receptie finala a lucrarii 

8.2.5. receptia finala a lucrarilor. 

8.2.1 Perioada de pregatire a investitiei 
Dirigintele de §antier va folosi aceasta perioada pentru examinarea §i, acolo unde este 

cazul, aprobarea metodologiei de lucru a Antreprenorului. Sarcinile principale care vor fl 
realizate de catre Dirigintele de §antier sunt du pa cum urmeaza: 

1. Verifica existenta autorizatiei de construire, precum §i indeplinirea conditiilor 
legale cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate; 

2. Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de 
urbanism, avizelor, acordurilor ~i ale proiectului; 
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3. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile §i procedurile prevazute pentru 
realizarea constructiilor; 

4. Verifica existen!a tuturor pieselor scrise §i desenate din proiect, inclusiv existenta 
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize §i concordanta dintre 
prevederile acestora; 

5. Verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra 
construcpilor; 

6. Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre 
verificatori de proiecte atestati §i insu§irea acestora de catre expertul tehnic atestat, 
acolo unde este cazul; 

7. Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei; 
8. Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante; 
9. Verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii 

in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita; 
10. Preiau amplasamentul §i il predau executantului, libere de orice sarcina. Dirigintele 

de ~antier va convoca pentru aceasta faza reprezentanti ai Autoritatii Contractante, 
ai Constructorului ~i ai depnatorilor de instalatii §i utilitati publice aflate pe 
amplasament. La predarea - primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul 
Verbal de predare a amplasamentului care va contine menpuni referitoare la 
constructiile sau instalatiile aflate pe amplasament sau in subsol ~i termenele de 
eliberare; 

11. Verifica existenta "Planului calitatii" ~i a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru 
lucrarea respectiva; 

12. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei ~i la 
I.S.C.; 

13. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde 
prevederilor legale ~i daca este amplasat la lac vizibil; 

Dirigintele are obligatia de a verifica: 
• valoarea cheltuielilor pentru organizarea de §antier, estimate de catre proiectant, 

respectiv cheltuielile necesare in vederea crearii conditiilor de desfii~urare a 
activitatii de constructii - montaj, taxele necesare obtinerii autorizapei de 
constructie provizorie, taxe de conectare la utilitati, etc.; 

• planul de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a impactului negativ 
asupra mediului, intocmit pe baza documentelor contractului, cerintelor Acordului 
de Mediu precum §i monitorizarea implementarii acestor masuri; 

• propunerile Antreprenorului privind planul de management al traficului; 
• organizarea de §antier, accesul la §i din §antier sa fie amenajate in a§a fel incat sa nu 

distruga mediul inconjurator; 

• programul de lucru al §antierului inclusiv existenta aprobarilor necesare pentru 
programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in 
scopul asigurarii confortului riveranilor; 
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8.2.2 Perioada de executie ( efectiva a lucrarii) 
Sarcinile ~i indatoririle Dirigintelui de ~antier pe parcursul executarii 

lucrarilor de constructie sunt, rara a se limita insa, urmatoarele : 
1. Urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de 

construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini ~i ale reglementarilor tehnice in 
vigoare; 

2. Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru 
constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in 
proiecte; 

3. Interzic utilizarea produselor pentru constructii rara certificate de conformitate, 
declaratii de conformitate sau agrement tehnic; 

4. lnterzic utilizarea de procedee ~i echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu 
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat; 

5. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in 
vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica ~i in 
reglementarile tehnice; 

6. Verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor ~i instructiunilor tehnice 
pentru lucrarea respectiva; 

7. lnterzice executarea de lucrari de catre personal necalificat; 
8. Participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante; 
9. Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza ~i ~tampileaza 

documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze 
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse 
etc.; 

10. Transmite catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale 
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe 
parcursul executiei; 

11. lnformeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in 
vederea dispunerii de masuri ~i, dupa caz, propun oprirea lucrarilor; 

12. Urmare~te respectarea de catre executant a dispozitiilor ~i/sau a masurilor dispuse 
de proiectant/ de organele abilitate; 

13. Verifica, in calitate de reprezentant al Autoritatii Contractante, respectarea 
prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei 
lucrarilor; 

14. Anunta I.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre 
investitor/autoritatea contractanta pentru o perioada mai mare de timp, exceptand 
perioada de timp friguros, ~i verifica punerea in siguranta a constructiei, conform 
proiectului; 

15. Anunta I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata 
executarea lucrarilor de catre investitor/autoritatea contractanta pentru o perioada 
mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros; 

16. Preia documentele de la Constructor ~i Proiectant ~i completeaza Cartea tehnica a 
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale; 

17. Urmare~te dezafectarea lucrarilor de organizare de ~antier; 
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18. Monitorizeaza evolutia lucrarilor in comparatie cu Graficul de executie a 
Constructorului pentru a lua masuri de remediere in cazul in care apar stagnari, 
incetiniri sau alte impasuri; 

19. Inregistreaza zilnic evenimentele de pe ~antier ~i instrucpunile date Constructorului 
in jurnalul de ~antier. Inregistrarile trebuie sa fie fa.cute in baza activitatilor 
Constructorului, incluzand echipamentul, forta de munca pe ~antier, utilajele 
precum ~i toate informatiile relevante privind factorii care ar afecta progresul -
vremea, defectarea echipamentului, etc.; 

20. Prestatorul este pe deplin responsabil economic, financiar (de corectitudinea 
situatiilor de plata in vederea confirmarii pentru plata a acestora, in raport cu oferta 
antreprenorului lucrarii) ~i tehnic pentru executia serviciilor in conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor 
operatiunilor ~i metodelor de prestare utilizate, cat ~i de calificarea personalului 
folosit pe toata durata contractului. 

8.2.3 Receptia la terminarea lucrarilor 
Sarcinile ~i indatoririle Dirigintelui de ~antier la receptia lucrarilor de constructie sunt, 

rara a se limita insa la acestea, urmatoarele: 
1. Asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor ~i intocmesc 

actele de receptie; 
2. Urmaresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor ~i indeplinirea recomandarilor comisiei de 
receptie; 

3. Predau catre investitor actele de receptie ~i cartea tehnica a constructiei 
structurata pe capitole conform legii; 

8.2.4 Perioada de garantie a lucrarilor 
Sarcinile ~i indatoririle Dirigintelui de ~antier in perioada de notificare a defectelor se 

refera, rara a se limita insa la acestea, la remedierea defectiunilor /neconformitatilor constatate 
de catre Comisie la receptie la terminarea lucrarilor. 

1. Urmare~te rezolvarea problemelor constatate de Comisia de receptie, inclusiv 
rezolvarea remedierilor conform art. 17 din Hotararea nr. 343 din 18 mai 2017; 

2. Urmareste comportarea lucrarilor executate ~i aflate in perioada de garantie 
3. Dirigintele de ~antier va transmite Antreprenorului, trimestrial o notificare cu 

privire la defectiunile care au aparut in perioada de garantie a lucrarilor executate 
si pe care, conform contractului de lucrari si a legislatiei in vigoare, Antreprenorul 
trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa si va stabili masurile care se impun pentru 
remediere cat si termenul pana la care trebuie efectuate; 

4. Dirigintele de ~antier va prezenta Autorita!ii Contractante, un raport trimestrial cu 
problemele aparute in perioada de garantie, notificarile fa.cute Antreprenorului, 
masurile luate ~i termenele la care au fost remediate defectiunile; pe baza acestor 
rapoarte se va restitui garantia de buna executie la receptia finala; 
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8.2.5 Receppa finala a lucrarilor 
Sarcinile ~i indatoririle Dirigintelui de ~antier la receptia finala a lucrarilor de 

constructie sunt, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele: 
1. Asigura secretariatul Comisiei de receptie ~i intocmeste Procesul verbal de receptie 

finala a lucrarilor; 
2. Preda investitorului actele de receppe ~i alte documente relevante din perioada 

postexecutie; 

8.3. Responsabilitatile Prestatorului in ceea ce prive~te administrarea contractului de 
lucrari constau in urmatoarele: 

8.3.1. Realizarea Sistemului de Comunicare ~i Raportare 
Dirigintii de ~antier vor avea responsibilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre 

toate partile implicate. Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile in 
care se dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a 
documentatiei, caz in care imediat dupa dispunerea opririi lucrarilor, Dirigintele de ~antier va 
notifica acest lucru in scris Antreprenorului ~i tuturor factorilor implicati. 

Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintilor de ~antier cu una, mai multe sau toate 
partile mentionate mai jos: 

- Autoritate Contractanta: Unitatea Administrativ Teritoriala Judeµll Cluj 
- Constructor: 
- Proiectant: Asocierea S.C. EKTRA STUDIO S.R.L. - S.C. K&K STUDIO DE PROIECT ARE S.R.L. 

- S.C. ARH. SERVICE GUTTMANN&COMP S.R.L., prin lider al asocierii S.C. EKTRA STUDIO S.R.L. 

Dirigintii de ~antier vor avea responsibilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare si 
saptamanale, precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu Autoritate 
Contractanta si Antreprenor, pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile 
purtate. 

Pe durata executiei lucrarilor de constructie, dirigintele de ~antier va intocmi ~i va 
transmite catre autoritarea contractanta (beneficiar) urmatoarele rapoarte/documente: 

8.3.1.1. Raport initial 
Va fi prezentat intr-o luna de la data inceperii contractului de servicii ~i va cuprinde o 

analiza generala asupra implementarii contractului ~i a documentatiei tehnice, care va include: 
- datele initiale existente 
- problemele care pot aparea ~i posibilele solutii 
- modalitati de implementare a contractului 
- stadiul mobilizarii Constructorului 
- un program detaliat de realizare a sarcinilor contractului 
- un program de lucru al personalului 

necorelarile/omisiunile regasite la nivelul documentatiei tehnico- economice. 

8.3.1.2. Raport lunar de activitate, care va fl transmis Autoritatii Contractante in 
primele 5 zile ale lunii urmatoare, ~i va consta din prezentarea detaliata a lucrarilor executate 
in perioada de raportare, cu referire la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii, 
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daca este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii si modul in care 
Constructorul isi controleaza propria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol 
distinct referitor la monitorizarea decontarilor. 

Autoritatea Contractanta va aproba raportul in termen de maxim 10 zile de la primirea 
acestuia, daca nu exista observatii la raport. In cazul in care exista observatii la raport termenul 
se va prelungi cu perioada in care au fast facute clarificarile. 

Raportul lunar se va intocmi conform modelului inaintat de Beneficiar la semnarea 
contractului si va contine ~i fotografii relevante in format electronic pe CD. 

8.3.1.3. Raportul Final la terminarea lucrarilor 
Raportul Final va fi prezentat Autoritatii Contractante cu 5 zile inainte de receptia la 

terminarea lucrarilor ~i insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia la terminarea 
lucrarilor, ~i va cuprinde: 

detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de santier pe 
parcursul desfasurarii contractului de servicii; 
detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol 
special dedicat receptiei la terminarea lucrarii. 
Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr. 343/2017, 
pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 273/1994, privind aprobarea 
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente 
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; 

8.3.1.4. Raportul interimar pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor 
Raportul va fl prezentat Autoritatii Contractante ori de cate ori este nevoie, dar eel putin 

la un interval de maxim 3 luni, incepand de la data receptiei la terminarea lucrarilor. 
Rapoartele vor contine informatii referitoare la comportarea lucrarilor in perioada de 

garantie, la eventualele lucrari de remediere necesare si la modul de executie a acestora, 
precum si la comportarea lucrarilor aflate in monitorizare speciala, precizate in Procesul Verbal 
la Terminarea Lucrarilor (daca este cazul). 

8.3.1.5. Raportul Final dupa expirarea perioadei de garantie 
Acest raport va fi intocmit la organizarea receptiei finale si emiterea Procesului Verbal 

de Receptie Finala, care va cuprinde informatii privind modul de comportare a lucrarilor pe 
parcursul perioadei de garantie, defectele aparute si modul in care acestea au fost remediate; se 
vor face precizari cu privire la completarea Cartii tehnice a constructiei ( conform Hotararii de 
Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 273 /1994, privind aprobarea 
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu 
modificarile si completarile ulterioare) si predarea acestora catre Autoritatea Contractanta. 

8.3.1.6. Alte Rapoarte 
Vor fl emise in legatura cu orice aspect referitor la implementarea contractului de 

lucrari sau la cererea expresa a Autoritatii Contractante, in termenul solicitat de aceasta. In 
cazul tn care Dirigintele de ~antler constata neconformitatea lucrarilor executate, acesta are 
obligatia de a intocmi ,,Rapoarte de neconformitate" in care va preciza la ce se refera 
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neconformitatile, descrierea detaliata a acestora ~i termenul maxim de remediere. Nici o 
neconformitate nu va fl stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate. 

Toate rapoartele vor fl transmise catre Autoritatea Contractanta spre apobare, fotr-un 
numar minim de 2 exemplare. Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, care 
vor fi elaborate pe parcursul contractului de servicii vor deveni proprietatea Autoritatii 
Contractante. Dirigintele de santier va inainta rapoartele si documentele atat pe suport de 
hartie, cat si in format editabil (Microsoft Word, Excel sau echivalent). 

8.3.2 Completarea jurnalului de ~antier 
Dirigintele de santier are obligatia de a viza 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 
ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor. in Jurnalul de Santier Dirigintele de santier 
va inregistra cu acuratete urmatoarele date si informatii: 

lucrarile executate; 
echipamentele, materialele si forta 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. 

8.3.3 Emiterea dispozitiilor de ~antier. 
Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului Tehnic (parte scrisa, desenata, 

Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati) va fi racuta numai de catre Proiectantul lucrarii ~i 
insu~ita de catre Speciali~tii verificatori de Proiecte/Expert tehnic, daca este cazul. Solutia 
tehnica reproiectata va fl avizata de catre dirigintelele de ~antier ~i aprobata de catre 
autoritatea contractanta. 

Toate Dispozitiile de Santier emise de catre Proiectant vor fl numerotate, indosariate ~i 
vor fl insotite de justiflcari. Prestatorul are obligatia de a urmari punerea in practica de catre 
executant a Dispozitiilor de Santier emise de Proiectant. 

8.3.4. Monitorizarea, verificarea si amendarea programului de lucrari 
Dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarii (programul de 

lucrari) fizic si valoric inaintat de catre Constructor. Programul va avea un format concis, 
aratand durata in zile alocata fiecarei parti, sector sau articol important din lucrare. Dirigintele 
de santier nu va aproba graflcul de esalonare daca nu va fi intocmit conform specificatiilor 
amintite. 

Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cite ori este nevoie astfel 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 Antreprenorului, 
graficul de esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de santier are obligatia de a notifica 
Antreprenorul luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele de 
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santier va informa Autoritatea Contractanta asupra masurilor de remediere/recuperare 
propuse de catre Antreprenor si aprobate de catre Dirigintele de santier. 

8.3.5. Controlul financiar al contractului 
Dirigintele de ~antier va avea responsibilitatea avizarii situatiilor de lucrari pentru 

lucrarile executate de Constructor, in concordanta cu oferta anexata la contractul de executie ~i 
proiectul tehnic (inclusiv caiet de sarcini ~i liste de cantitati). 

Dirigintele de ~antier va verifica ~i revizui, dupa caz, situatiile de lucrari inaintate de 
catre Constructor, intocme~te adresa de acceptare si referatul de plata in termen de maxim 10 
zile de la depunerea Situatiei de lucrari. Toate situatiile de lucrari vor contine, in afara platilor 
curente, situatia clara, flzic si valoric, precedenta si cumulata. Decontarea lucrarilor se va face 
pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori si inscrise in Foile de atasament 
raportate la cele contractate. Situatiile de lucrari se vor intocmi folosind preturile unitare si 
incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la 
contract. 

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fl eel prevazut in reglementarile 
tehnice, in Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fl efectuate 
de catre Dirigintele de ~antier impreuna cu reprezentantul Constructorului. Daca metoda de 
masurare nu este clara, Autoritatea Contractanta va indica Constructorului, prin intermediul 
Dirigintelui de ~antier, metoda de masurare. Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru 
lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 2 zile 
lucratoare de la notiflcarea Antreprenorului), odata cu intocmirea procesului verbal de receptie 
calitativa a lucrarilor ce devin ascunse. 

Dirigintele de ~antier va ,dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fl 
verificate si ori de cate ori sunt necesare veriflcari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin 
ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul. 

In cazul in care se va constata ca lucrarile sunt corespunzatoare, costurile implicate vor fl 
suportate de catre diriginte, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala 
Costructorului. 

In situatiile de lucrari, se vor evidentia valorile lucrarilor real executate la data de 
decontare, valorile variatiilor in situatia in care sunt lucrari suplimentare sau renuntari, 
retinerile si restituirea lor (Garantia de buna executie, daca este cazul), penalitatile, toate 
acestea fiind evidentiate pentru perioada curenta, pentru perioada anterioara si cumulat. Dupa 
aprobarea situatiilor de catre Autoritatea Contractanta, Constructorul va putea inainta Factura 
de plata pentru sumele cuvenite. Situatiile de Iucrari vor fi insotite si de urmatoarele 
documente: 

1. "Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari", va cuprinde balanta 
decontarii categoriilor de lucrari pentru perioada certificata la plata, pentru perioada 
anterioara si cumulat 

2. "Liste de cantitati - Balanta cantitatilor decontate" reprezinta detalierea articol cu 
articol a decontarii cantitatilor de lucrari pentru perioada certiflcata la plata, pentru perioada 
anterioara si cumulat. Document centralizat fizic si valori tiparit si excel 

3. "Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentara/ Renuntare", va cuprinde balanta 
centralizata a decontarilor pentru cantitatile de lucrari rezultate din variatii. Pentru fiecare 
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N ota de Comanda Suplimentara/ Renuntare, se intocmeste o lista de cantitati separata careia ii 
va fl intocmita o "Balanta a cantitatilor decontate". 

4. Documente de calitate a materialelor puse in opera. 
In vederea verificarii si certificarii la plata in timp cat mai scurt a situatiilor de plata 

inaintate de catre Antreprenor, Dirigintele de ~antier va tine inregistrarile zilnice ale 
masuratorilor. Vor fl inregistrate locul si cantitatile de lucrari executate de catre Constructor in 
conformitate cu specificatiile contractului. 

Situatia de lucrari intocmita de catre Constructor si inaintata Autoritapi Contractante, va 
avea ca suport Foi de atasament, masuratori postexecutie, desene, facturi si alte documente 
doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari si a platilor la care Constructorul este 
indreptatit. 

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 lucrari 
inaintate de catre Constructor, adresa de acceptare si referatul de plata a situatiilor. 

Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute Autoritatii Contractante si 
Proiectantului si, in colaborare cu Constructorul, va propune reglarea prin Note de Comanda 
Suplimentara/ Renuntare numai in cazul in care acestea sunt solid motivate prin Dispozitii de 
Santier emise de Proiectant si acceptate de Autoritatea Contractanta. 

Dupa aprobare, toate Notele de Comanda Suplimentara/ Renuntare vor fl semnate 
si inregistrate de fiecare parte (Proiectant, Diriginte de Santier, Constructor, Autoritate 
Contractanta). 

Decontarea lucrarilor suplimentare pentru articole noi se va face pe baza situatiilor de 
plata, numai dupa reglementarea contractului in privinta achizitiilor publice. 

8.3.6. Monitorizarea ~i supervizarea lucrarilor 
Serviciile asigurate de Prestator prin diriginti de §antier vor respecta legislatia romana 

in vigoare. Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre Autoritatea Contractanta ~i 
Prestator va urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele etape tipice ale unui proiect: 

- perioada de pregatire a investitiei 
perioada de executie ( efectiva a lucrarii) 
receptia la terminarea lucrarilor 
perioada de garantie a lucrarii de 60 de luni, reprezentand intervalul de timp cuprins 
intre data semnarii procesului verbal la terminarea lucrarilor si data semnarii 
procesului verbal de receptie finala a lucrarii 
receptia finala a lucrarilor. 
Prestatorul de servicii va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a 

sarcinilor descrise in caietul de sarcini. In cazul in care pentru indeplinirea in bune conditii a 
sarcinilor definite in cadru] contractului §i intr-o faza ulterioara a proiectului, prestatorul de 
servicii va avea nevoie de mai mult personal decat eel specificat in oferta, acesta va raspunde 
pentru asigurarea necesarului de resurse umane §i materiale, fara a solicita alte costuri 
suplimentare. in acest caz, Prestatorul de servicii i§i va completa echipa cu propriul personal 
pe cheltuiala proprie. 
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Atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului, precum §i 
distribuirea §i interactiunea sarcinilor §i responsabilitatilor dintre ei vor fi descrise in 
propunerea tehnica. 

Pe intreaga perioada a contractului, Prestatorul de servicii va fl raspunzator pentru 
efectuarea tuturor aranjamentelor necesare in vederea desfa§urarii unei activitati normale §i 
care sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. 

in timpul executiei lucrarilor §i in perioada de garantie, prestatorul de servicii trebuie 
sa asigure echipamentul necesar pentru buna functionare a serviciilor. 

Dirigintii de ~antier se vor asigura ca sunt realizate fotografli electronice / video care sa 
acopere, eel putin: 

1. Anterior inceperii executiei lucrarilor: 
§antierul general; 
vederi ale drumurilor ~i rutelor de acces care vor fl folosite de catre Constructor; 
starea oricaror utilita-ti supraterane. 

2. in timpul ~i dupa executia lucrarilor: 
progresul general; 
probleme de calitate; 
lucrari finalizate. 

Dirigintii de ~antier vor arhiva fotografiile dupa data de inregistrare si locatie. 
Responsabilul de lucrare va verifica periodic pastrarea acestor inregistrari, pentru a se asigura 
ca nivelul de detaliu este mentinut corespunzator. 

Prestatorul de servicii va asigura prezenta pe ~antier a dirigintilor de ~antier pe toata 
durata de derulare a contractului, ori de cate ori situatia o impune, fapt care va fl consemnat in 
jurnalul de ~antier. 

Prestatorul de servicii este obligat sa suporte toate cheltuielile cu personalul (asigurari, 
indemnizatii, transport, cazare, etc.) precum §i toate cheltuielile cu organizarea §i functionarea 
biroului sau in §antier. Nu se deconteaza alte cheltuieli suplimentare (transport, cazare, etc.). 

Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintii de 
~antier sunt la dispozitia Autoritatii Contractante pe tot parcursul executiei lucrarilor. 

8.4. Atributii specifice contractului de finantare 
Furnizarea oricarui document sau informatie solicitata de catre Autoritatea Contractanta, 
in termenul indicat, in vederea intocmirii raspunsului clariflcarilor venite din partea 
AM/OI POR; 
Participarea la vizita in teren a expertilor A.M. POR §i 0.1. ADR Nord - Vest; 
Participarea la elaborarea raspunsului la eventualele Solicitari de Informatii Suplimentare 
pentru documentele ce vizeaza lucrarile solicitate la plata (inclusiv modificari, completari 
sau refacerea acestora) sau facturile emise de prestatorul serviciilor de asistenta tehnica 
din partea dirigintelui de ~antier in baza contractului de servicii incheiat cu Autoritatea 
Contractanta; 
Este direct raspunzator in fata Autoritatii Contractante pentru sumele din facturile de 
lucrari solicitate ~i neacceptate la plata de catre expertii verificatori din partea 
finantatorului, ca fiind aferente cantitatilor de lucrari neconstatate la vizita pe teren. 
Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintii de 
~antier sunt la dispozitia Autoritatii Contractante pe tot parcursul executiei lucrarilor. 
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8.5. Atribupi specifice dirigintelui de ~antier conform Ordinului nr. 2495/2010 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea speciali~tilor, 
expeJ1ilor ~i verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice 
Cunoa~terea temeinica, din punct de vedere tehnic ~i ~tiintific, a documentatiilor 
avizate ce se executa; 

- Supravegherea §i controlul corectitudinii interventiilor de orice natura pe perioada 
executarii lucrarilor, in acord cu specificul lucrarilor de conservare-restaurare; 

- Aducerea la cuno~tinta autoritatii contractante a necesitatii asigurarii protejarii 
monumentului in caz de intrerupere temporara sau pe o perioada nedeterminata, dupa 
caz, a lucrarilor de restaurare aflate in curs de executie; 
Urmarirea aplicarii cu strictete a inscrisurilor din registrul de comunicari de ~antier, 
inspectie ~i control §i din registrul de dispozitii de ~antier; 
Asigurarea in permanenta a celei mai bune conlucrari intre beneficiar §i finantator, pe 
de o parte, §i speciali~ti - cercetatori, proiectanti ~i executanti, pe de alta parte; 
Verificarea in permanenta a calitatii materialelor puse in opera, in acord cu prevederile 
proiectului avizat; 
Semnalarea prompta a oricaror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau 
arhitectural ~i solicitarea autoritatii contractante de a lua masurile de protejare 
provizorie a acestora pana la inregistrarea lor ~i decizia privind continuarea lucrarilor; 

8.6. Atributii ~i responsabilitati ale autoritatii contractante: 
Emiterea ordinului de incepere a serviciilor; 
Aprobarea rapoartelor intocmite de catre prestator; 
Plata facturilor emise de prestator, aferente contractului; 
Participarea la receptia la terminarea lucrarilor ~i la receptia finala; 

In cadrul proiectului "Restaurarea, conservarea ~i punerea in valoare a ansamblului Monument 
istoric Castel Banffy, sat Riiscruci, comuna Bontida, jud. Cluj" Autoritatea Contractanta a 
desemnat o echipa de implementare ~i in acest sens Dirigintele de ~antier are obligatia de a 
colabora cu aceasta prin intermediul Managerului de Proiect, in interesul realizarii investitiei, 
cu respectarea obiectivelor TERMEN, CALITATE, PRET. 

Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului documentatia 
tehnica necesara realizarii obiectivului de investitie care urmeaza sa fie verificat si orice 
informatii pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului. 

9. Receptia serviciilor de asistenta tehnica - dirigentie de santier: 

Receptia serviciilor de asistenta tehnica-dirigentie de santier se va face pe baza 
documentatiei intocmite de catre Prestator, dupa predarea efectiva a rapoartelor, partile 
incheind un proces-verbal de predare. Dupa predarea documentatiilor (inclusiv 
completarile solicitate ), acestea vor fl supuse receptiei in termen de 5 zile. Documentatia 
se considera receptionata dupa analizarea ~i verificarea acesteia de catre comisia de 
receptie, incheindu-se un proces verbal de receptie. 
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10. Modalitatea de plata: 

Achizitorul nu acorda avans Prestatorului. 
Plata serviciilor se va face defalcat ~i etapizat astfel: 

- 80% din valoarea contractului de prestari servicii se va achita pe parcursul derularii 
contractului de executie, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de 
lucrari confirmate si va fi conditionata de receptia rapoartelor dirigintelui prezentate 
lunar. 
Vat x 80% x C% = valoare de plata 

unde: 
Vat= valoare totala asistenµ tehnica 
C% = procent lucrari de executie acceptat la plata de catre Autoritatea Contractante 
-10% la 30 de zile de la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor fara obiectii §i predarea documentatiei ,,AS Build"; 
-10% la 30 de zile de la semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie 

finala; 
Fiecare factura emisa va fl insotita de devizul financiar elaborat in conformitate cu 

oferta financiara 

11. Graficul de prestare: 

Asistenta tehnica-dirigentie de santier din partea prestatorului incepe odata cu primirea 
ordinului de incepere de catre prestator, §i se incheie la semnarea procesului - verbal de 
receptie finala a lucrarilor de constructii. 

12. Prezentarea propunerii tehnice: 

Propunerea tehnica va fi redactata conform cerintelor din caietul de sarcini. 

Ofertantul va prezenta, in cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente: 
1. Descrierea metodologiei de lucru a ofertantului va avea in vedere modul de elaborare a 
documentatiilor in toate fazele contractuale, corelat cu graficul de prestare §i ordinea 
cronologica a desfa§urarii activitatilor, cu personalul §i tehnica de care dispune 
2. Nominalizarea activitatilor §i sarcinilor concrete care vor fl incredintate personalului 
implicat in indeplinirea contractului; 
3. Se va propune colectivul minim necesar pentru realizarea contractului de asistenta tehnica
dirigentie de §antier format din : 
- 1 diriginte de santier autorizat Domeniu 1 Consolidare si restaurare monumente istorice, 
Conservare §i restaurare de arhitectura - conform Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului nr. 1496/2011 §i atestat conform normelor metodologice din Ordinul nr. 
2495/26.08.2010 privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in 
domeniul protejarii monumentelor istorice; 
- 1 diriginte de §antier autorizat Domeniu 2 - Constructii civile, industriale §i Agricole -
conform Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 1496/2011 §i atestat 
conform normelor metodologice din Ordinul nr. 2495/26.08.2010 privind atestarea 
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specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor 
istorice; 
- 1 diriginte de ~antier autorizat Domeniu 8 - lnstalatii aferente constructiilor ( categoriile de 
importanta A, B, C ~i D) - conform Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului 
nr. 1496/2011 ~i atestat conform normelor metodologice din Ordinul nr. 2495/26.08.2010 
privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii 
monumentelor istorice; 
- 1 diriginte de ~antier autorizat Domeniu 7 - Lucrari de imbunatatiri funciare, - conform 
Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 1496/2011 ~i atestat conform 
normelor metodologice din Ordinul nr. 2495/26.08.2010 privind atestarea specialistilor, 
expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice;; 

4. Se va prezenta Lista persoanelor responsabile propuse pentru indeplinirea contractului, 
impreuna cu documentele care atesta calificarea personalului de specialitate propus (CV, 
diplome, autorizatii, atestate) ~i declaratii de disponibilitate. 

Oferta trebuie sa contina propunerea tehnica pentru serviciile care fac obiectul caietului 
de sarcini pentru care se oferteaza, in caz contrar aceasta va fl considerata neconforma. 

13. Prezentarea propunerii financiare: 

Ofertantul va elabora ~i prezenta Propunerea financiara, astfel incat sa furnizeze toate 
informatiile cu privire la pret ~i sa respecte in totalitate cerintele prevazute in caietul de 
sarcini. Propunerea financiara se va exprima in lei fara TVA, conform Formularului de oferta. 
Pretul va fl ferm, in lei fara TV A ~i nu se va putea modifica pe toata perioada de derulare a 
contractului de servicii. 

MANAGER PROJECT: 
Diana COMAN ___ ;fl/I~ 
COORDONATOR T~ HNIC: 01:, 
Claudiu SALANT A ~·~, 

A SIS TENT PROIECT: 
Niculina RAD 

EXPERTIMPLEMENTAR 
Andra MOLDOVAN 
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