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CAIET DE SARCINI
privind achiziție servicii de diriginție de şantier

pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi până la recepţia finală a obiectivului de investiții
„RESTAURARE ŞI CONSERVARE BISERICA DE LEMN Sf. NICOLAE”

Prevederile caietului de sarcini fac parte integrantă din documentaţia necesară pentru

elaborarea şi prezentarea ofertei şi constitute ansamblul cerinţelor pe baza cărora fiecare ofertant va
elabora propunerea tehnică.

CAP.1 INFORMAȚII GENERALE
Proiectul „Restaurare şi conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”, este finanţat prin

Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritată 5 - Îmbunătăţirea mediului urban și

conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 —

Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, apel de

proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii in ceea

ce priveste Aria Priortara 3 a SUERD„Promovarea culturii si a turismului, a contactelor directe
intre oameni”, contract de finantarenr. 4073/ 01.04.2019, proiect cu titlul „Restaurare şi conservare

Biserica de lemn Sf. Nicolae”, cod SMIS 116941.

1.1 Denumirea investiţiei: „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”,

1.2. Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Ialomiţa;
1.3. Achizitor, autoritate contractantă: Judeţul Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. |,

Municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa, România, telefon: +40.243.230.200, fax: +40.243.230.250.

1.4. Descrierea situației existente şi a lucrărilor necesare a se executa
Situaţia existentăsi Situaţia propusă sunt prezentate extins in Proiectul Tehnic de Executie

parte integranta din prezentul Caiet de Sarcini

CAP. 2 OBIECTIVELE CONTRACTULUI

2.1. Obiectiv general
Asigurarea serviciilor de diriginţie de şantierîn cadrul obiectivului de investiţii „Restaurare

şi conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”.
Consiliul Judetean Ialomita
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2.2. Obiective spee
Asigur realizării integrale a prevederilor contractului de lucrări, cu respectarea

Proiectului tehnic, a condiţiilor de timp, cost şi calitate referitoare la acesta prin:
- prestarea serviciilorde asistență tehnică

—
din partea dirigintelui de șantier pe perioada de

execuţie a lucrărilorși până la recepţia finală a obiectivului de investiţii;
- consilierea de specialitate a Achizitorului în procesul de adoptare a deciziilor referitoare la

gestionarea contractului de lucrări precum şi cuprivire la orice revendicări/dispute contractuale,

respectiv probleme ce pot apărea pe parcursul execuţiei lucrărilor sau pe parcursul garanţiei

obiectivului, în scopul prevenirii revendicărilor financiare şi/saua întârzierilor;

- asigurarea calităţii corespunzătoare a lucrărilor de construcții
cheltuielile cu investiţia;

- asigurarea serviciilor de supraveghere a execuţiei tehnice de către personal autorizat,

corespunzător, pe specialități;
- respectarea tuturor prevederilor legislaţiei in vigoare.

montaj, optimizând

CAP3 BAZA LEGALĂ
Se vor respecta cerinţele legislaţiei în vigoare în domeniul construcțiilor:

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii;
- Legea 50 / 1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții;
- H.G. 343 / 2017 pentru modificarea Hotăririi Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea

Regulamentului de recepție a lucrărilor în construcții și instalaţii aferente acestora.

- Legea 98/2016 cu actualizările ulterioare privind achiziţiile publice;

- Legea nr.422 din 18 iulie 2001 Republicată privind protejarea monumentelor istorice;

-  Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcțiilor

C56/1985;
- Manualul Diriginteluide şantier aprobat M.L.P.A.T. cu avizul nr. 284/10.10.1996;

Ordinului M.D.R.T. nr. 1496/13.05.2011- Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier;

_ Ordinului M.C.P.N. nr. 2495/26.08.2010 - Norme metodologice privind atestarea specialiștilor,

experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;

- Se va respecta cu strictețe normele şi normativele în vigoare privind protecţia muncii în

construcţii, Legea 319/2006 — legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu actualizările ulterioare şi H

300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

La prestarea serviciilor se vor respecta prevederile normelor generale şi specifice de securitate şi

sănătate în muncă, P.S.I. şi protecţia mediului aflate în vigoare. Aceste norme nu sunt limitative,

Dirigintele de şantier fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui posibil

incident.

CAP. 4 DOMENIUL DE ACTIVITATE
4.1. Cerinţele solicitate dirigintelui de șantier
4.1.2. Principii generale de comportare etică și profesională
Activitatea Dirigintelui de şantier este condusă de câteva principii generale:

* Independenţa — ca persoană juridică, faţă de antreprenor, furnizori şi proiectant. Această

independență definește compatibilitatea persoanelor. fizice şi juridice cu prevederile legii

concurenţeişialegii privind combaterea concurenţei neloiale. Executantul nu va accepta nici un fel

de favor care să-l deturneze dela luarea unei hotărâri corecte;

. Profesionalism - trebuie să aibă pregătirea profesională confirmată prin studii de specialitate și

prin practica aferentă care să dea încredere în desfăşurarea activității;
„ Fidelitate — faţă de cerințele investiţiei din punct de vedere al calităţii, costului şi duratei de

execuţie. Fidelitatea se exprimă prin angajamentul Dirigintelui de şantier de a acţiona în numele şi

interesul Achizitorului, pentru asigurarea implementării corespunzătoare a investiţiei;

* Respectarea legalității - a legilor, regulamentelor, instrucțiunilorși normelor tehnice în vigoare.
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4.1.3. Responsabilităţile Dirigintelui de șantier
irigintele de șantier răspunde faţă de Acl izitor pentru asigurarea verificării. realizării

corecte a execuţiei lucrărilor. Dirigintele de șantier îşi exercită atribuţiile în perioadele de:

a) pregătireaexecutării lucrărilor, inclusiv cele aferente organizării de şantier;

b) executare a lucrărilor;
c) recepţie la terminarea lucrărilor;
d) după recepţia la terminarea lucrărilor pentru efectuarea eventualelor remedieri, pe toată

perioada de garanţie acordată lucrărilor şi pânăla recepţia finală.
Dirigintele de şantier va avea responsabilitatea asigurării unei colaborări eficiente între toţi

factorii decizionali implicaţi în execuţia contractului: Achizitor, Executant, Proiectant, Inspectoratul

în Construcţii, etc.
pe toată perioada derulării Contractului de servicii Dirigintele de şantier se va asigura de

respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții republicată, cu

completările și modificările ulterioare, oferind Achizitorului asistență tehnică pentru desfășurarea
următoarelor activităţi:

- participă la predarea amplasamentului;
- respectarea proiectuluişiatehnologiei de lucru;
- verificarea calităţii lucrărilor, a materialelorși subansamblelor puse în operă;
- verificarea încadrării în Graficul de lucru;
- să asigure permanenţa pe şantier;
- participarea la faze determinante;
- verificarea situaţiilor parţiale de lucrări;
- participarea la întocmirea P.V. de situații neprevăzute;
- solicită Proiectantului elaborarea de Dispoziţii de şantier;
- recepţia la terminarea lucrărilor;
- recepţia finală.

Dirigintele de şantierva participa la întâlnirile de lucru cu (şi/sauori de câteorieste nevoie

în timpul execuţiei lucrărilor) cu Achizitorul, Executantul, reprezentanții Proiectantului, se va

prezenta situaţia fizică şi financiară la zi a derulării contractului şi a eventualelor probleme

identificate, precum şi consemnarea tuturor discuţiilor purtate în minuta întâlnirii/şedinţei sau poate

solicita organizarea unor întâlniri de lucru.

CAP.5  RESPONSABILITĂȚILE DIRIGINTELUI DE ȘANTIER
5.1. Responsabilităţile Dirigintelui de șantier în perioada de pregătire a execuției

lucrărilor.
În urma adjudecării, Dirigintele de șantier va întreprinde toate activităţile pregătitoare,

permiţând derularea rapidă şi eficientă a sarcinilor zilnice de supraveghere, verificare şi supervizare

a lucrărilor prin diriginte de şantier.Sarcinile Dirigintelui de şantierîn cadrul acestei etape includ:

1. Efectuarea vizitei pe teren pentru familiarizarea cu amplasamentul;
2. Obligativitatea studierii şi cunoașterii proiectului faza PT+DDE anexate la prezentul Caiet de

sarcini;
3. Obligativitatea studierii şi cunoașterii ofertei aferente contractului de lucrări declarate

câştigătoare;
4. Verificarea existenţei Autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condițiilor legale

prevăzute de aceasta;
5. Verificarea concordanţei dintre prevederile Autorizaţiei de construire, ale Certificatului de

Urbanism, ale avizelor, ale acordurilor cu cele ale proiectului. Va atrage atenția Achizitorului

asupra eventualei expirări a valabilităţii Autorizaţiei de construire;
6. Studierea și urmărirea aplicării/execuţiei proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor și

procedurilor prevăzute pentru realizarea lucrărilor de investiție;



7, Verificarea respectării reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de

proiecte atestaţi și însușirea acestora de către expertul tehnic;
8. Verificareaexistenţei în proiect a prevederilor fazelor determinante și a programului de control al
Proiectantului:;
9. Transmiterea Ordinului de începere a lucrărilor emis de către Achizitor şi convocarea tuturor

părțilorimplicate în execuţia lucrărilor;
10. Participarea împreună cu Proiectantul şi Executantul la trasarea generală, la materializarea

bornelor de reper, a căilor de acces și a limitelor terenurilor puse la dispoziţia Executantului şi la
materializarea cotelorde nivel în imediata apropiere a terenurilor;

11.Participă la predarea către Executant - pe bază de proces-verbal - a amplasamentului șantierului

liber de orice sarcină, inclusiv bornele de reper precizate de Proiectant.

Conform prevederilor legislative în vigoare la predarea/preluarea amplasamentului șantierului vor

participa reprezentanți ai Achizitorului, ai Proiectantului şi ai Executantului, precum. şi

reprezentanţi ai altor instituţii;
12. Verificarea existenţei Planului Calităţii și a procedurilor, instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea

respectivă
13. Verificarea tuturor condiţiilor pentru ca organizările de şantier să se facă astfel încât să nu fie

permis accesul persoanelor străine în incintă;
14. Verificarea transmiterii anunţului de începere a lucrărilor către emitentul Autorizaţiei de

Construire şi către 1.S.C.;
15. Asigurarea spaţiului de lucru adecvat, a logisticii necesare şi a transportului specific pentru

activităţile prestate din/cu resurse proprii, pentru toată perioada contractului;

16. Solicitarea și analizarea graficului de execuţie şi de plăți.

5.2. Responsabilităţile Dirigintelui de şantier în perioada de execuţie a lucrărilor
În perioada de execuţiea lucrărilor, serviciile furnizate de Dirigintele de şantier vor include:

1.Urmărirea zilnică a realizării execuţiei lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale

proiectului, ale caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare, răspunzând în fața

Achizitorului de respectarea acestora.
În acest sens Dirigintele de şantier va constitui un caiet de ataşamente (măsurători) ale lucrărilor

executate pe tronsoane (corpuri de clădire, axe, cote de nivel) , înseriatşi sigilat, însoţit de probeşi
analize din timpul execuţiei și de documentare fotografică înainte şi după intervenţie;
2.Verificarea existenţei documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii,

(materiale de construcții şi utilaje) respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse

în proiect;verificarea existenţei cărţilor tehnice ale utilajelor montate;
3. Interzicerea utilizării produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de

performanţă sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea de produse şi echipamente

noi, fără agremente tehnice sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

4. Verificarea respectării tehnologiilor de execuţie șia procedurilor folosite de Executant în vederea

asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în

vigoare;
5. Verificarea respectării „Planului calității”, a procedurilorși instrucțiunilor tehnice pentru lucrare;

6. Interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate, conform reglementărilor legale

în vigoare;
7. Participarea la acţiunile de prelevare a probelor, urmărirea primirii buletinului de analiză și

verificarea rezultatelor. Păstrarea buletinelor de analiză și a certificatelor de laborator pentru
întocmirea Cărţii tehnice a construcției;
8. Verificarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a lucrărilor real executate şi corelarea

acestora cu antemăsurătorile din PTEşi cu jurnalul de şantier al Executantului;

9. Verificarea şi avizarea situaţiilor de lucrări în vederea decontării lucrărilor efectuate, asumând

astfel corectitudinea şi legalitatea situaţiilor de lucrări elaborate de Executant (inclusiv a

documentelor ataşate acestora : extrasele din jurnalul de şantier aferent lunii în cauză, documente de
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calitate ale materialelor şi utilajelor puse în operă, dispoziţii de şantier aferente situaţiei în cauză

aprobate de către Achizitor):
10. Certificatele de plată se voremite numai pentru lucrările, cantită i

| executate pe şantier

care corespund antemăsurătorilor din PTE și consemnărilor din Jurnalul de şantieral Executantului;

11. Dirigintele de şantier participă la întocmirea P.V. de constatare ale unor situaţii neprevăzute

prin proiect împreună cu Executantulşi un reprezentant al Achizitorului;
12. Dirigintele de șantierprimeşte şi analiz adresele Executantului cu propuneri de modificări,

optimizări ale proiectului. pe care le va aduce la cunoștința Achizitorului.
- În cazul unor propuneri nesubstanţiale ale Executantului (care nu măresc valoarea

contractului, nu prelungesc durata contractului, nu aduc modificări substanţiale de tehnologie, şi nu

creează cantităţi suplimentare de lucrări) Dirigintele de şantier poate răspunde prin adresa de

aprobare sau respingere a propunerilor Executantului direct către acesta cu aprobarea
Achizitorului;

- In cazul unor propuneri substanţiale ale Executantului (care măresc valoarea contractului,

măresc durata contractului, aduc modificări substanţiale de tehnologie sau creează cantităţi

suplimentare de lucrări) Dirigintele de şantier va solicita Proiectantului prin scrisoare emiterea unei

Dispozitii de șantiercu soluţiile tehnice corespunzătoare modificărilor propuse de Executant;
- Dispoziţia de şantier va trebui să aibă conţinutul de piese scrise și desenate necesare (planşe ,

memoriu tehnic, liste de cantități de lucrări suplimentare (NCS), liste de cantităţi la care se renunță

(NR),etc.) şi va fi verificată tehnic de către verificatorul de proiecte autorizat M.L.P.A.T.;

- Dirigintele de şantier va analiza din punct de vedere tehnic Dispoziţia de şantier primită dela
Proiectant și o va înainta cuscrisoare Achizitorului. cu propunere de acceptare sau derespingere a

acesteia;
- Achizitorul va analiza din punct de vedere legal, administrativ și de oportunitate propunerea

Dirigintelui de şantier de aprobare sau de respingere a Dispoziţiei de şantier şi varăspunde acestuia

prin scrisoare de aprobare sau respingere a propunerii;
- Aprobarea sau respingerea propunerii de către Achizitor va fi comunicată de către Dirigintele

de şantier Executantului.
13. Elaborarea Centralizatorului Notelor de Comandă Suplimentară/Renunţare care va cuprinde

balanţa centralizată a decontărilor pentru cantităţile de lucrări rezultate din variaţii.
Va solicita Executantului ca pentru cantităţile incluse în fiecare Notă de Comandă Suplimentară

/Renunţare să întocmească o listă de cantităţi separată (F3);
14. În scopul acceptării la plată a lucrărilor Dirigintele de șantier se va asigura și de existența
următoarelor documente (fără a se limita la acestea):

- procese-verbale de recepție calitativă;
- procese-verbale aferente fazelor determinante/lucrărilor ce devin ascunse;
- certificate de calitate;
- declaraţii de performanță;
- rapoarte de neconformitate,

15. Înaintea acceptării la plată a lucrărilor Dirigintele de şantier se va asigura de realitatea,

legalitatea şi corectitudineasituaţiilor de lucrări;
16. Verificarea respectării legislaţiei cu privire la materialele utilizate (existenţa documentelor de

atestare a calităţii, concordanța calității acestora cu prevederile dincertificatele de calitate, contracte

şi/sau documentaţia tehnică);
17. În cazulîn care constată neconformitatea materialelor propuse a fi puse în operă cu specificaţiile

tehnice, Dirigintele de șantier are obligaţia de a întocmi "Rapoarte de Neconformitate", în care va

face descrierea detaliată a neconformităţii şi va preciza termenul maxim de remediere;
18. Efectuarea verificărilor impuse prin normele tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca

urmare a verificărilor;
19. Urmărirea lucrărilor pe tot parcursul executării lor, conform graficului aprobat, admițând la

plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ;



20. Participarea laverificarea lucrărilorce vordeveni ascunse și întocmirea documentelor specifice
aferente:
21. Participarea la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurându-se că acestea
sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat În Construcţii, responsabilul tehnic cu

execuţia, șeful de șantier;
22. Păstrarea proceselor-verbale de lucrări ce devin ascunse și a proceselor-verbale pe faze

determinante, care vorconstitui documente ale Cărţii tehnice a construcției;
23. Îndosarierea şi numerotarea tuturor Dispoziţiilor de şantier emis de Proiectant, inclusiv a

corespondenţei care a condus la acestea, a documentelor justificative care includ informații
referitoare la necesitatea tehnico-economică a lucrărilor care au făcut obiectul Dispoziţiilor de

șantier;
24. Urmărirea respectării întocmai de către Executant a măsurilor dispuse de Proiectant şi/sau de

alte organisme abilitate;
25. Urmăreşte înregistrarea zilnică a evenimentelor de pe șantier şi a instrucţiunilor date

Executantului în Jurnalul de Şantier întocmit zilnic de către acesta. Înregistrările trebuie făcute în

baza activităţilor Executantului, incluzând echipamentul. şi forța de muncă folosite pe șantier,

precumşi toate informaţiile relevante privind factorii care pot afecta progresul lucrărilor (condiţii
meteorologice, defectarea echipamentului, etc.);
26. În cazulîn care ritmul de execuţie nu respectă, din motive imputabile Executantului, graficul de

realizare a lucrărilor, Dirigintele de şantier are obligaţia de a solicita Executantului luarea de măsuri

imediate pentru recuperarea  întârzierilor. Dirigintele de șantier va informa Achizitorul asupra
măsurilor de remediere/recuperare propuse de Executant şi acceptate de Dirigintele de şantier;

27. Notificarea în timp util a Achizitorului cu privire la orice problemă sau schimbări semnificative

care afectează îndeplinirea Contractului de Lucrări în ceea ce priveşte termenul final sau costul

acestuia, recomandând Achizitorului soluţii pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate.

Soluţia agreată pentru evitarea/remedierea eventualelor probleme, va fi comunicată Executantului

doardupă obţinerea acceptului Achizitorului;
28. Lasolicitarea Executantului, Dirigintele de şantier poate propune Achizitorului aprobarea pentru
emiterea ordinelor de sistare/începere a lucrărilor, în funcţie de condiţiile meteorologice;
29. Pentru perioadele în care lucrările sunt suspendate Prestatorul se va asigura ca Executantul a

luat toate masurile necesare pentru protecţia lucrărilor, utilajelor, echipamentelor şi șantierului

contra oricărei deteriorări, pierderi sau pagube;
30. Urmăreşte anunţarea I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către Achizitor

pentru o perioadăde timp precizată;
31. Verificarea existenţei și respectării procedurilor ce revin Executantului în ceea ce priveşte

protecția muncii şi siguranța circulației;
32. Preluarea documentelor de la Executant şi Proiectant şi completarea Cărţi tehnice a Construcţiei

cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
33. Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier și predarea terenului proprietarului la
terminarea lucrărilor.

5.3. Responsabilităţile Dirigintelui de șantier la recepţia la terminarea lucrărilor
1. După notificarea primită de la Executant privind terminarea lucrărilor, verifică dacă sunt

îndeplinite condiţiile de recepţie în conformitate cu legislaţia în vigoare și transmite Achizitorului

Raportul la terminarea lucrărilor;
2. Participă la recepţia la terminarea lucrărilor, asigură secretariatul comisiei de recepţie şi

întocmeşte actele necesare recepției;
3. Pune la dispoziţia membrilor comisiei de recepţie documentele doveditoare ale activităţii de

urmărire şi asigurare a calităţii pe timpul derulării execuţiei lucrărilor, documentaţiile tehnice

elaborate de Proiectant puse la dispoziţia Executantului, alte documente şi documentaţii elaborate

conform legislaţiei în vigoare;



4. Urmăreşte soluționarea problemelor/măsurilor constatate şi/sau recomandate de comisia de

recepţie:
5. Urmăreşte întocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse
de comisia de recepţie;
6. Verifică realizarea de către Proiectant a activităţilor referitoare la urmărirea comportării în timp

a construcţiei conform P 130/1999;
7. Predă Achizitorului actele de recepţie, documentaţia tehnică și economică a construcţiei

împreună cu Cartea tehnică a construcției conform„ Manualul diriginteluide lucrări Cap. C. art.3”.
5.4. Responsabilităţile Dirigintelui de şantier în perioada dintre recepţia la terminarea

lucrărilor şi recepţia finală
1. După recepţia la terminarea lucrărilor, Dirigintele de şantier urmărește rezolvarea remedierilor

cuprinse în anexa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv a defecţiunilor
semnalate în perioada de garanţie a lucrărilor, fără a depăşi termenele impuse și/sau prevăzute de

legislaţia în vigoare;
2. Dirigintele de șantierva realiza inspecții semestriale pe parcursul perioadei de garantie acordată

lucrărilorşi va emite rapoarte privind starea acestora în perioada de garanţie acordată lucrărilor;
3. Determinarea în perioada de garanţie a lucrărilor degradate și solicitarea către Proiectant şi

Executant de soluţii privind reparaţiile degradărilor identificate;
4. Dirigintele de șantier va transmite Executantului notificări cu privire la defecţiunile care au

apărut in perioada de garanţie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, dacă

acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de către executant;
5. Urmărirea execuţiei reparațiilor şi a defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în

perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie a lucrărilor potrivit contractului încheiat şi

întocmirea tuturor documentelelor necesare de la demararea lucrărilor anterior menţionate şi până la

recepţia finală a acestora;
6. După notificarea primită de la Executant privind expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor,
verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile de recepție finală în conformitate cu legislaţia în vigoare şi

transmite Achizitorului raportul final;
7. Participă la recepţia finală, asigură secretariatul comisiei de recepție și întocmeşte actele necesare
recepției;
8. Pune la dispoziţia membrilor comisiei de recepție toate documentele impuse de legislaţia în

vigoare;
9. Urmăreşte soluţionarea problemelor/măsurilor constatate şi/sau recomandate de comisia de

recepție;
10. Urmăreşte întocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor

impuse de comisia de recepție.

CAP. 6 PERSONALUL CARE ASIGURĂ SERVICII DE DIRIGENȚIE DE

ȘANTIER
6.1. În baza prevederilor art. 22 lit.d din Legeanr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii,

republicată şi a Ordinului ISC 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de

şantier investitorii au obligaţia de a asigura verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcții

prin diriginţi de specialitate sau agenti economici de consultanță specializaţi pe tot parcursul
lucărilor, în scopul asigurării implementării cu succes a proiectului. De asemenea, conform art. 24

din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi

completările ulterioare, a Ordonanţei nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional

aprobata prin Legea nr.41/1995, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului M.C.C. nr.
2495 / 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi

verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, dirigentarea lucrărilor executate

asupra monumentelor istorice se efectuează numai de experţi şi/sau specialişti atestaţi de către
Ministerul Culturii şi Cultelor, cu respectarea exigenţelor specifice domeniului monumentelor

istorice şi a cerinţelor privind calitatea lucrărilor în construcţii
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6.2. Prezenta procedură are în vedere încheierea unui contract pentru servicii de dirigenţie de
şantier pentru urmărirea executării lucrărilorcare vorfi executate în cadrul proiectului „Restaurare
şi conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” Cod SMIS 116941 monumentul istoric din categoria
B, de către personal autorizat de M.L.P.D.A. — 1.$.C. în domeniul:

e Domeniul 1 - Consolidare şi restaurare monumente istorice toate categoriile de importanţă:
e Domeniul 8 — Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă -A,B.C.şi D);
Datorită faptului că acest obiectiv este monument istoric (figurează în „Lista monumentelor

istorice din România” - LMI IL-Il-m-A-14075) sub denumirea „Biserica de lemn „Sf. Nicolae”
Autorizaţia de Diriginte de şantier emisă de Inspectoratul de Stat în Construcţii este valabilă numai

însoţită de atestarea de la Ministerul Culturii şi Cultelor, conform Ordinul nr. 2495/2010

art.8(1), lit.f dirigentare lucrăriîn funcție de domeniu — Fşiart.9.
Pentru îndeplinirea cerinţelor ofertanți vor prezenta o echipă de dirigenţie cu următoarea

componenţă:
- un şef echipă de dirigenţie de șantier( inginer rezident) atestat în domeniul a) restaurare

arhitectură — 1;
- diriginţi de specialitate atestaţi în următoarele domenii:

e d) consolidare/restaurare structuri istorice - 4

e c)-—inginerie instalații - 5

ef) conservare/restaurare pictură murală
e g)— conservare/restaurare pictură pe lemn- 7

e h)-— restaurare lemn, lemn policrom, după caz - 8

Un diriginte poate fi atestat/certificat pentru unul sau mai multe domenii.
Personalul care asigură servicii de asistență tehnică(diriginte de șantier) va avea calificarea și

competența necesară dovedită prin prezentarea certificatelor de atestare în domeniile respective
astfel încât să poată asigura desfăşurarea activităților de asistenţă tehnică din partea dirigintelui de

şantier în cadrul obiectivului de investiţii „Restaurare şi conservare Biserica de lemn Sf.

Nicolae” Cod SMIS 116941.
6.3. Cerinţe generale de personal:

Pe parcursul derulării contractului, Dirigintele de șantier are obligația de a asigura
personalul necesar care să acopere întreaga duratăa acestuia.

Prestatorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor

descrise, iar în cazul în care, pentru realizarea responsabilităților definite în cadrul contractuluiși
într-o fază ulterioară a lucrărilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decâtcel specificat în

Caietul de Sarcini, va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita
costuri suplimentare.

Dirigintele de șantier va asigura personalul adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord

cu cerinţele minime definite în prezentul Caiet de sarcini.
Pentru fiecare persoana nominalizată pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei

proceduri, ofertantul va prezentaîn cadrul propunerii tehnice următoarele documente:
a) CV semnat de titular și dincaresă rezulte experiența profesională;
b) Copie a autorizaţiei de diriginte de şantier pentru domeniile solicitate.

Se vor prezenta informaţii privind modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat

accesul la serviciile acestuia/acestora:
- fie prinresurse proprii, situaţie în care vorfi prezentate persoanele în cauză;
- fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în

vederea obţinerii serviciilor respective.
Având în vedere că pentru experții au fost prevăzuţi factori de evaluare, aceștia vorputea fi

înlocuiţi doar de către alți experți care obțin un punctaj egal sau mai mare cu cel din ofertă.

CAP.7 DURATA CONTRACTULUI
Contractul va intra în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi va produce efectele pe toata

perioada de execuţie a lucrărilor, pe toată perioada de garanţie acordată lucrărilor de către
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Executant, terminându-se după efectuarea recepției finale a obiectivului, respectiv expirarea

perioadei de nție a lucrărilor.
În situaţia în care din motive independente de culpa Achizitorului este depășit termenul de

execuţie a lucrărilor prevăzut în Contractul de lucrări saualt termen din cuprinsul acestuia, durata

contractului de prestări servicii de asistență tehnică din partea Dirigintelui de șantier va fi prelungită

cuact adiţional, fără costuri suplimentare, până la semnarea procesului verbal de recepție finală fără

obiecţiuni.
Pentru serviciile prestate în perioada de garanţie a lucrării, Dirigintele de şantiernuva percepe

Achizitorului nici un fel de costuri.
CAP.8 LEGISLAȚIA MUNCII
Dirigintele de şantierîi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare,

inclusiv a celor legate de securitatea muncii.
Dirigintele de şantier va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului

acestuia, inclusiv legile referitoare la angajare, sănătate, securitate, asistență socială, imigrare și

emigrare, îi va asigura acestuia toate drepturile legale.
CAP.9 CONȚINUTUL PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să asigure posibilitatea verificării

corespondenţei acesteia cu prevederile Caietului de sarcini. Propunerea tehnică vafi elaborată astfel
încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerințele aferente Caietului de sarcinişi trebuie să

reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligaţiilor prevăzute înacesta.
Serviciile solicitate de Achizitor suntservicii de supervizare tehnică din partea dirigintilor

de şantier pe toată perioada de executie a lucrărilor şi până la recepţia la finală a obiectivului de

investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”.
Propunerea tehnică vafi întocmită clar şi concis, respectând prezentul Caiet de sarcini şi va

conţine următoarele:
- Lista activităţilor considerate a fi necesare pentru îndeplinirea de către Diriginte a

obiectivelor contractului;
- Graficul de prestare a serviciilor de dirigenţie corelat cu durata previzionată a

contractului.
CAP. 10 CONȚINUTUL PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea financiară va conţine:
Formularul de ofertă;
Grafic de plată aferent perioadei de execuţie.
Ofertantul are obligaţia dea prezenta preţul(fără TVA) în lei şi TVA separat.

Preţul contractului rămâne ferm în lei (nu se actualizează, pe toată durata de îndeplinire a

acestuia).

Anexă la Caietul de sarcini:
- Proiectului faza PT+DE piesescrise și piese desenate.

DIRECTOR EXECUTIV D.L.S.P.
Vlad Cristian


