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I. Introducere 
Prezentul Caiet de sarcini stă la baza achiziționării serviciilor de proiectare pentru investiția: 

„Reabilitarea termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron” din municipiul 

Sfântu Gheorghe, județul Covasna. 

Documentația tehnico-economică se va elabora pentru etapa a III-a (proiectul pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construire) și etapa a IV-a (proiectul tehnic de execuție), așa cum sunt definite 

în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice. 

Serviciile prestate vor include și servicii de asigurare a asistenței tehnice pe toată perioada 

implementării investiției descrise în continuare. 

 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit 

capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind 

menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată 

pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a 

acelui capitol și implicit a Documentației de Atribuire. 

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a 

limita funcționalitățile ofertate. 

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, 

care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 

 

II. Contextul realizării prezentei achiziții 
Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru stabilirea 

contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării Contractului, în 

special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a Contractului, în cadrul 

acestui capitol, Autoritatea Contractantă prezintă contextul achiziției, context care a determinat 

stabilirea obiectivelor principale urmărite de Autoritatea Contractantă la realizarea acestei achiziții, 

stabilirea obiectului principal al Contractului și a principalelor cerințe de calitate și performanță. 

 

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 
Tabelul nr. 1 

Nr. Informație Detaliere 

1 

Autoritate Contractantă: 

adresa, nr. de telefon 

pagina web 

Municipiul Sfântu Gheorghe prin Liceul Tehnologic 

Economic Administrativ Berde Áron Sfântu Gheorghe 

Sfântu Gheorghe, Strada Crângului, nr 3, jud. Covasna,  

0267 318 429 

https://www.lec.educv.ro/ 

2 Misiune A fi permanent în slujba comunității locale pentru a rezolva 

nevoile acesteia, asigurând astfel îmbunătățirea calității vieții 

cetățenilor municipiului 

3 Sectorul de activitate Unitate de învățământ, cu clasele 9-13, administrație publică 

 

2.2 Informaţii Generale privind investiția 
Sursa de finanțare: Municipiul Sfântu Gheorghe a accesat fonduri europene aferente Planului 

național de redresare și reziliență al României (PNRR) prin Componenta 5 – Valul renovării, axa 2 

— Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: 

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte de renovare 

energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 în cadrul rundei I din 
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luna mai 2022. Așadar, Municipiul Sfântu Gheorghe are o cerere de finanțare aprobată pentru această 

investiție și urmează încheierea contractului de finanțare cu MDLPA. Totodată, cheltuielile 

neeligibile, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice, constituie 

contribuția proprie a Municipiului Sfântu Gheorghe care va fi suportată din bugetul local.         

 

Locația viitorului proiect: Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, Strada Crângului, nr 3. 

Obiectivul viitorului contract: achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru 

investiția „Reabilitarea termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron” din 

municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. 

Situația existentă, amplasament, deficiențe: 
Clădirea are forma rectangulară cu dimensiunile 39.65 m x 30.60 m on plan. 

Pereții exteriori sunt alcătuiți din zidării din cărămidă de 40 cm grosime. Fațadele sunt 

finisate cu var de culoare cremă. Pereții clădirii sunt în stare relativ bună. Conform notelor de calcul 

din expertiza energetică, rezistența termică corectată medie este R=0.58 m²K/W. 

Planșeul superior este alcătuită din beton armat și izolat termic cu zgură. Conform notelor de 

calcul din expertiza energetică, rezistența termică corectată medie este R=0.86 m²K/W. 

Planșeul inferior este alcătuită din beton armat și izolat termic cu BCA. Conform notelor de 

calcul din expertiza energetică, rezistența termică corectată medie este R=1.01 m²K/W. 

Tâmplăria exterioară de la ferestre este din lemn și vitraj dublu. Ușile exterioare principale și 

secundare, de acces în clădire sunt din lemn cu geam termoizolant. Rezistența termică corectată 

medie a acestora este R=0.39 m²K/W. 

Structura de rezistenta 
Infrastructura 

- fundații continui din beton simplu cu lățimea de 50 cm 

- adâncimea de fundare a construcției este de -3,5 m de la cota finita parter 

- placa de pardoseala la parter este din beton armat cu grosimea de 15 cm 

Demisol 

- pardoseala la demisol este din beton armat la cota -2,77 cu grosimea de 10 cm 

- pereți exteriori din zidărie din cărămidă cu lățimea de 40 cm 

-pereți interiori din cărămidă cu lățimea de 25 cm 

Suprastructura 

- structura de rezistență este constituită din cadre din beton armat, stâlpi și grinzi din beton 

armat și pereți portanți din zidărie de cărămidă simplă 

Degradări si avarii 
În urma examinărilor efectuate la construcția analizata, nu s-au constatat fisuri la elemente 

de rezistență și nu există fenomenul de tasare diferențiată la acțiunea cutremurelor de intensitate 

redusă, care avut loc pe perioada de la construire, până în prezent. 

Clasa de risc seismic a construcției examinate este Rs III. Punctajul structurii pentru condiția 

privind configurația structurii, condiția privind interacțiunile structurii, condiția privind alcătuirea 

elementelor structurale este R1=90. Din punct de vedere a stării de degradare a elementelor 

structurale și nestructurale nu avem degradări structurale R2=92. În ceea ce privește capacitatea de 

rezistență și de deformabilitate a structurii, R3=88. 

Având în vedere încadrarea construcției în clasa de risc seismic RsIII, rezultă ca nu sunt 

necesare intervenții la structură de rezistență în vederea îmbunătățirii acesteia la eventuale acțiuni 

seismice în forma actuală. 

Situația utilităților tehnico-edilitare existente; 
Clădirea are asigurate utilitățile electrice, de canalizare și telefonie. 

Clădirea dispune de o instalație de încălzire centrală cu apă caldă de tip bitubulară, cu 

distribuție inferioară; același tip de rețea e utilizata pentru transportul și distribuția apei calde de 

consum; conductele pentru transportul agenților termici sunt din oțel. 

Alimentarea cu apă rece: instalațiile sanitare sunt racordate la rețelele hidroedilitare din zonă. 
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Alimentarea cu apă rece potabilă se face de la rețeaua publică din zona studiată, măsurarea 

consumului de apă făcându-se cu un apometru montat într-un spațiu special amenajat( cămin 

apometru, subteran). 

Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare aferente grupurilor sanitare. Grupurile sanitare sunt 

dotate cu următoarele tipuri de obiecte sanitare: 

- lavoar din porțelan sanitar cu baterie amestecătoare; 

   - closet din porțelan sanitar cu rezervor montat la înălțime. 

Clădirea nu are acces la apă caldă. 

Canalizarea clădirii este legată la canalizarea orașului. 

Iluminatul artificial este realizat cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente, normale sau etanșe, în 

funcție de destinația încăperilor. Circuitele de iluminat sunt pozate îngropat în tencuiala pereților. 

Aprinderea și stingerea iluminatului se realizează local, pentru fiecare încăpere în parte, cu 

întrerupătoare și comutatoare, amplasate lângă ușile de acces sau în zonele de iluminare, acolo unde 

corpurile au fost înlocuite cu unele LED, acestea nu respecta nivelul de iluminare conform NP061-

02. 

Descrierea principalelor probleme cu care se confruntă clădirea în prezent: 

- trotuarul perimetral prezintă desprinderi de ordinul centimetrilor față de fundație și pante diferite 

datorită trasărilor neuniforme a terenului de așezare; 

- jgheaburile și burlanele prezintă defecțiuni și implicit se produc deversări și înfiltrații pe elementele 

clădirii 

- izolația termică a elementelor exterioare de construcție nu este în conformitate cu reglementările 

în vigoare nu are acces la apă caldă 

- radiatoarele sunt, în mare parte, cele inițiale din fontă, cu  robinete de închidere și reglaj parțial 

funcționale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armături de echilibrare și golire 

nefuncționale; o parte din corpurile de încălzire sunt radiatoare noi din oțel 

- tâmplăria exterioară existentă, tâmplărie din lemn dublă prevăzută cu două foi de geam simplu sau 

tâmplărie PVC,  având rezistența termică minimă mai mică decât cea prevăzută în normativul 

C107/2010 (Rmin>0,77mpK/W) 

- tencuiala fațadelor exterioare este cea inițială, nerefăcută 

- instalațiile de iluminat și prizele sunt învechite cu corpuri fluorescente, neeconomice, acolo unde 

corpurile au fost înlocuite cu unele LED, acestea nu respecta nivelul de iluminare conform NP061-

02 

- clădirea nu dispune dispozitiv de captare a trăsnetului 

- clădirea nu respecta cerințele fundamentale de securitate la incendiu. 

  

 

Pentru realizarea obiectivului de investiții și punerea acestuia în funcțiune sunt planificate la nivel 

de Autoritate Contractantă derularea activităților și inițiativelor incluse în tabelul de mai jos: 

 

Tabelul nr. 2 

Activitate/ inițiativă 

Intervalul de timp 

planificat pentru 

realizarea activităților 

Rezultate anticipate 

Termenul decurge din momentul emiterii ordinului de începere de către Autoritatea Contractantă 

Elaborarea documentației 

necesară eliberării avizelor 

solicitate prin Certificatul de 

Urbanism 

1 lună de la emiterea 

ordinului de începere 

Documentația necesară eliberării 

avizelor solicitate prin Certificatul de 

Urbanism 

Elaborarea Documentației 

Tehnice pentru Autorizația de 

Construcție pentru realizarea 

2 luni de la emiterea 

ordinului de începere 

inițial 

Documentația tehnică pentru 

autorizația de construcție/desființare 

pentru realizarea obiectivului de 
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Activitate/ inițiativă 

Intervalul de timp 

planificat pentru 

realizarea activităților 

Rezultate anticipate 

obiectivului de investiții și 

Elaborarea documentațiilor 

tehnico – economice faza 

Proiect Tehnic inclusiv Detaliile 

de Execuție inclusiv 

Documentația Financiară. 

 

investiţii elaborată și 

Documentația tehnico – economice 

faza proiect tehnic pentru realizarea 

obiectivului de investiții elaborată 

Asistență tehnică pe parcursul 

derulării procedurilor de 

achiziție publică a lucrărilor și în 

perioada de execuție a lucrărilor 

1 luni+ 12 luni de la 

inițierea procedurii de 

achiziție publică execuție 

lucrări, și execuția 

lucrărilor 

Documentația tehnică pusă în operă 

Darea în exploatare/punerea în 

funcțiune 

După finalizarea 

recepției la terminarea 

lucrărilor și obținerea 

autorizațiilor, avizelor, 

acordurilor necesare 

pentru funcționarea/ 

exploatarea obiectivului 

Obiectivul de investiții utilizat 

conform destinației stabilite 

Notă * zi – zi calendaristică; an – 365 zile 

  **Documentația financiară cuprinde următoarele: Deviz general și pe obiecte, deviz martor, 

centralizatoare și liste cuprinzând cantități de lucrări – Formulare F1-F6, de asemenea se vor atașa 

listele cu cantități de lucrări aferente organizării de șantier, conform formular F3. 

Perioada estimativă privind obținerea avizelor este de 45 zile de la primirea documentației. 

Perioada estimativă privind verificarea proiectului prin verificatori atestați pe domenii/subdomenii 

de construcții și specialități, este de 45 zile de la primirea documentației finale. 

 

III. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea 
Autoritatea contractantă este Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, care funcționează ca autoritate 

a administrației publice locale și care rezolvă treburile publice din municipiu, în condițiile legii. 

Factori interesați și rolul acestora 
Următorii factorii interesați trebuie consultați pe perioada derulării Contractului la momentul 

finalizării fiecărei activități în vederea obținerii acceptării rezultatelor solicitate: 

 Consiliul Local - în calitate de autoritate/ administrație publică care aprobă indicatorii 

tehnico-economici a investiției 
 Biroul de proiectare, care elaborează proiectul tehnic și detaliile de execuție; 
 Verificatorii de proiecte, care verifică proiectele la cerințele impuse de proiectant; 
 Autoritatea contractantă – Municipiul Sfântu Gheorghe; 

 

 

 

 

 

 

Tabelul nr. 3 

Factor interesat Așteptări 

Consiliul Local – în calitate de autoritate/ Aprobarea documentelor prezentate în ședința 
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administrație publică care aprobă 

indicatorii tehnico-economici a investiției 

propuse a fi realizate 

consiliului local 

Birou de proiectare – în calitate de 

proiectant care elaborează proiectul tehnic 

și detaliile execuție, pe specialități 

Prezentarea/susținerea documentelor proiectate și 

eventual implementarea observațiilor/propunerilor 

Autorității Contractante 

Verificatorul/verificatorii atestați pe 

domenii/subdomenii de construcții și 

specialități, indicați de Autoritatea 

Contractantă în scopul verificării 

îndeplinirii cerințelor fundamentale 

aplicabile construcțiilor 

Prezentarea proiectului tehnic, a detaliilor de 

execuție în vederea verificării pentru protejarea 

vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății şi 

a mediului şi pentru asigurarea sănătății şi 

siguranței persoanelor implicate, pe întregul ciclu 

de viață a construcțiilor 

Școala – în calitate de autoritate/ 

administrație publică care emite 

documentul ce permite autorizarea 

executării lucrărilor de construire 

Obținerea avizelor/acordurilor prevăzute în 

Certificatul de Urbanism și prezentarea tuturor 

documentelor specificate prin cererea pentru 

emiterea autorizației de construire în mod corect 

 

IV. Descrierea serviciilor solicitate 
Contractul încheiat va cuprinde: 

 Documentațiile pentru avize, acorduri prevăzute în Certificatul de Urbanism, 
 Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire, 
 Proiect de Organizare a Executării Lucrărilor, 
 Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, 
 Documentație Financiară. 

 

Situația propusă 
Proiectarea va avea în vedere următoarele, cu respectarea documentației tehnico-economice în faza 

D.A.L.I. elaborată de Consultant Technic Fortuna S.R.L. și a Auditului Energetic elaborat de ing. 

Ganea Andrei. 

Menționăm că, soluțiile/ lucrările propuse în aceste documentații anterior menționate nu au caracter 

limitativ, prestatorul poate prezenta și alte posibile lucrări necesare de realizat, cerând acceptul 

Autorității Contractante. 

Aceste soluții/ propuneri sunt următoarele: 

 

– Izolarea termică a părții opace a fațadelor 

– Izolarea termică a planșeului superior 

– Înlocuirea tâmplăriei exterioare 

– Termoizolarea planșeului inferior 

– Montare panouri solare fotovoltaice 
– Schimbarea corpurilor de iluminat cu eficiență ridicată (iluminat cu LED) și montarea 

panourilor solare fotovoltaice 

– Montarea panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigura apa calda menajera de 

consum prin intermediul unui boiler bivalent 

– Schimbarea sistemului de încălzire, cu încălzire locală cu sistem regenerabil 

– Schimbarea conductelor de distribuție a agentului termic 

– Schimbarea radiatoarelor cu unele moderne și eficiente din oțel 

– Amenajarea unei camere a centralei termice la parterul clădirii 

– Modernizarea grupurilor sanitare existente, schimbarea finisajelor, gresiei și faianței, și a 
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obiectelor sanitare 

– Schimbarea pardoselii claselor cu parchet pentru trafic intens 

– Amenajarea  curții interioare 

– Zugrăveală interioară și exterioară al clădirii;  demolare lambriu din lemn 

– Modernizarea spălătoriei, dotarea cu mașină de spălat, uscător de rufe, fier de călcat și masă 

de călcat 

– Schimbarea burlanelor și jgheaburilor 

– Repararea/refacerea trotuarelor de protecție în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura 

construcției 

– Închidere casa scării cu perete gips-carton rezistent la foc 

– Demontarea grilajelor metalice de protecție cu care sunt prevăzute ferestrele exterioare 

– Instalații cu rol de securitate de incendiu: instalații de detectare semnalizare și alarmare la 

incediu, intalații cu hidranți interiori de incendiu, intalații  cu hidranți exteriori de incendiu, 

iluminat de siguranță, intalatii de paratrasnet, instalații de desfumare (biblioteca) 

 

Prin realizarea investiției se preconizează atingerea următoarelor obiective: 

- Clădirea va fi adusă într-o stare care să corespundă cerințelor de calitate prevăzută de Legea 

nr.10/1995 și anume, rezistența și stabilitate la acțiuni statice, dinamice și seismice, siguranța în 

exploatare, igienă, sănătatea oamenilor, protecția și refacerea mediului. 

- Îmbunătățirea activității mediului urban, calității vieții și sănătății publice. 

 

Nota 

În timpul proiectării obligatoriu se va ține cont de prevederile Normelor anexate 

prezentului Caiet de sarcini, anexa 1. 

În cursul elaborării documentațiilor în cauză echipa de proiectare va respecta principiul 

DNSH (Do no significant harm - a nu prejudicia în mod semnificativ), astfel cum este prevăzut la 

Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze 

investițiile durabile conform Anexa 3 Aplicarea principiului DNSH. 

În cazul în care va fi necesar, elaborare documentații pentru obținere Aviz tehnic de 

racordare: curent, gaz, apă și elaborare Proiect de branșare: curent, gaz, apă va intra în sarcina 

proiectantului. 

Proiectantul va avea obligația să modifice documentația tehnico-economică conform 

cerințelor Ghidului solicitantului al apelului de proiect aferent finanțării nerambursabile prin 

PNRR, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1  pe o perioadă de 12 luni de la data Procesului-verbal 

de recepție a documentațiilor prevăzute prin caietul de sarcini către Autoritatea Contractantă. 

Proiectantul va avea obligația să transmită răspunsurile la solicitările de clarificări,  

primite din partea finanțatorului sau din partea Autorității de management, în timp util. 

În cadrul proiectării dorim diferențierea lucrărilor de reabilitare termică și a lucrărilor de 

creștere a eficienței energetice a clădirii de la restul lucrărilor de modernizare, prin elaborare a 

două devize pe obiect și anume Deviz pe obiecte pentru lucrările de reabilitare termică și a 

lucrărilor de creștere a eficienței energetice a clădirii și Deviz pe obiecte pentru modernizarea 

clădirii. Totodată dorim diferențierea listelor de cantități prin elaborarea a două liste pe fiecare 

categorie de lucrări și anume categoriile de lucrări a căror cheltuieli sunt eligibile și categoriile 

de lucrări a căror cheltuieli sunt neeligibele, conform Anexa 2 Eligibilitatea cheltuielilor, anexate 

prezentului Caiet de sacini. 
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V. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante 
Activitățile care au fost derulate și rezultatele care au fost obținute la nivelul Autorității Contractante 

pentru realizarea obiectivului de investiții pentru care se solicită realizarea documentațiilor tehnico-

economice în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură sunt prezentate în tabelul de mai 

jos. 

 

Tabelul nr. 4 

Studiul realizat și data realizării acestuia Elaborator 

Studiu topografic vizat OCPI – 24/2022 Nagy Alpár 

Studiu geotehnic nr. 34/2022 DAVICONIN S.R.L. 

Expertiză tehnică 737/2022 Drd. Ing. Crânguș Florea 

Audit Energetic   Ing. Ganea Andrei 

Aviz de securitate la incendiu 41/22/SU-

CV/PSI 26.08.2022 

Inspectoratul pentru Situații de urgență Mihai 

Viteazul Județul Covasna 

Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții 

CONSULTANT TECHNIC FORTUNA S.R.L. 

 

Următoarele documente care influențează și condiționează soluția tehnică și principalii indicatori 

tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

 

Tabelul nr. 5 

Identificare document și autoritate competentă emitentă Documentul 

Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea D.A.L.I. și a 

principalilor indicatori tehnico-economici, Municipiul Sfântu 

Gheorghe 

HCL 410/2022 

 

Certificat de Urbanism, Municipiul Sfântu Gheorghe CU 571/14.12.2022 

 

VI. Obiective 
6.1 Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor 
Măsurile de reabilitare termică și de creștere a eficienței energetice asupra clădirii și, totodată 

lucrările de modernizare a școlii vor asigura un echilibru al performanțelor și a costurilor acesteia, 

avându-se în vedere realizarea unei calități care să satisfacă cerințele utilizatorilor în condiții de 

calitate, îmbunătățirea performanțelor de izolare termică a elementelor de construcție ce delimitează 

spațiile încălzite de exterior, precum și creștere a eficienței energetice a instalațiilor. 

Reducerea costurilor de întreținere și creșterea condițiilor de confort interior în clădire contribuie la 

ridicarea procesului educațional la standarde europene. În urma reabilitării termice și a modernizării 

clădirii școlii va crește calitatea sistemului de învățământ și se va îmbunătăți infrastructura prin 

ameliorarea circumstanțelor privind calitatea învățământului și oferirea de condiții adecvate 

desfășurării procesului educativ. 

6.2 Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor de proiectare 
 Eficientizarea energetică a clădirii 

 Creșterea condițiilor de confort interior în clădire 

 Economii financiare anuale din măsurile de eficiență energetică 

 Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie 

primară 

 Reducerea emisiilor de CO2 generate de consumul de energie, determinat prin utilizarea 

eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei. 
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6.3 Indicatorii apelului de proiect 
 Reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față 

de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea clădirii (kWh/m2 

an); 

 Reducerea consumului de energie primară totală între 30-60%, obligatoriu, în 

comparație cu starea de pre-renovare (kWh/m2 an); 
 Reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră între 30-60%, obligatoriu 

(kgCO2/m2 an); 
 Arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m2); 
 Persoane, beneficiari direcți a măsurilor pentru adaptarea la schimbările climatice. 
 

VII. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 
Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să 

conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile: 

 

Tabelul nr. 6 

Nr. Activitate/Etapă Rezultat așteptat 

1 Elaborarea 

documentației necesară 

eliberării avizelor 

solicitate prin 

Certificatul de 

Urbanism 

Elaborarea documentațiilor necesare eliberării avizelor solicitate 

prin Certificatul de urbanism, în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare, cu respectarea tuturor reglementărilor 

tehnice şi normativelor specifice 

Documentația depusă la UAT Mun. Sfântu Gheorghe în maxim 1 

lună de la emiterea ordinului de începere 

2 Elaborare proiect 

pentru autorizarea 

executării lucrărilor de 

construire (P.A.C.) + 

Proiect pentru 

organizarea de șantier 

(P.O.E) și 

Elaborare/Definitivare 

Proiect Tehnic de 

execuție (P.T.) inclusiv 

Documentație 

Financiară 

Elaborarea documentațiilor cu respectarea prevederilor Legii nr. 

50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și 

ale HG nr. 907/2016, precum și cu toate reglementările tehnice în 

vigoare respectiv cu luarea în considerare a completărilor și 

observațiilor solicitate de avizatori. 

Elaborarea proiectului de organizare a execuției lucrărilor 

cuprinzând descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare și 

necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, 

atât pe terenul aferent investiției, cât și pe spațiile ocupate 

temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public. 

De asemenea se va elabora documentația financiară cu 

respectarea legii în vigoare. 

Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a 

Detaliilor de execuție ca urmare a recomandărilor 

verificatorului/verificatorilor indicați de către Autoritatea 

Contractantă, dacă este cazul. 

Documentațiile depuse la UAT Mun. Sfântu Gheorghe în maxim 

2 luni de la emiterea ordinului de începere inițial. 
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Nr. Activitate/Etapă Rezultat așteptat 

3 Asistență tehnică pe 

perioada derulării 

procedurii de atribuire 

a Contractului de 

execuție a lucrărilor și 

pe perioada de execuție 

a lucrărilor 

Acordarea asistenței tehnice atât în timpul desfășurării 

procedurii de achiziție publică execuție lucrări, cât și în timpul 

execuției lucrărilor (12 luni), în vederea asigurării îndeplinirii 

contractului din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, prin: 

- Transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificări pe 

durata  desfășurării procedurii de achiziție publică, în termen 

de 1 zi lucrătoare de la primirea solicitării de clarificări din 

partea autorității contractante. 
- Propunerea de modalități de rezolvare a eventualelor 

neconformități apărute pe toată perioada de derulare a 

execuției. 
- Răspunsul la solicitările Autorității Contractante cu privire la 

orice sesizare în legătură cu neconformitățile și/sau 

neconcordanțele constatate în proiect în vederea soluționării 

acestora, ori de câte ori este necesar, pentru asigurarea 

conformității proiectului și atingerea nivelului de calitate 

stabilit. 
- Soluționarea neconformităților, defectelor și neconcordanțelor 

apărute în fazele de execuție, prin oferirea de soluții tehnice, 

cu acordul Autorității Contractante; 
- Urmărirea pe șantier a utilizării în execuție a materialelor din 

proiect. 
- Participarea la întâlnirile Autorității Contractante cu una, mai 

multe sau toate părțile implicate în derularea contractului de 

execuție de lucrări, respectiv cu Dirigintele de șantier, 

Inspectoratul de Stat în Construcții etc. 
- Răspunsul la notificările emise de către Dirigintele de șantier, 

conform obligațiilor ce îi revin acestuia din urmă, referitoare la 

apariția unei situații neprevăzute. 
Realizarea modificărilor aduse, din motive obiective, Proiectului, 

Caietelor de sarcini sau Listelor de cantități, sub forma de 

Dispoziție de șantier, numai în condițiile Contractului de 

proiectare și cu respectarea prevederilor legislației în domeniul 

achizițiilor publice, precum și a legislației privind calitatea în 

construcții. 

Raport întocmit pentru fiecare fază determinantă în maxim 2 zile. 

4 

Asistență tehnică pe 

perioada derulării 

procedurii de atribuire 

a Contractului de 

execuție a lucrărilor și 

pe perioada de execuție 

a lucrărilor 

Raport pentru asistența suplimentară acordată, dacă a fost 

solicitată, întocmit în maxim 2 zile de la momentul realizării 

asistenței tehnice suplimentare. 

Raport participare la comisia de recepție întocmit și predat în 

minim 2 zile înainte de data recepției 

Certificat de Performanță Energetică după finalizarea execuției 
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Nr. Activitate/Etapă Rezultat așteptat 

lucrărilor întocmit și predat în minim 2 zile înainte de data 

recepției 

Cartea tehnică a construcției întocmită şi predată Autorității 

Contractante, pe măsura elaborării (capitolul A: Documentația 

privind proiectarea, informațiile necesare, capitolul B și C și 

capitolul D Documentația privind exploatarea, întreținerea, 

repararea, urmărirea comportării în timp şi post utilizarea 

construcției) şi cel mai târziu până la data recepției finale a 

lucrărilor 

 

  

VIII. Abordare și metodologie în cadrul Contractului 
8.1 Abordare 
Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor având în vedere că 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea 

obiectivului de investiție sunt reglementate prin legislație specifică. 

Se va descrie abordarea propusă în prestarea serviciilor. 

8.2 Metodologia: 

În această secțiune trebuie prezentat modul în care, în calitate de ofertant, se înțeleg: 

 Obiectivele contractului și sarcinile stabilite prin caietul de sarcini; 

 Modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului 

utilizat pentru atingerea obiectivelor contractului; 

Metodologia de realizare a activităților în scopul obținerii rezultatelor așteptate. Cel puțin 

următoarele informații trebuie prezentate aici: 

 Prevederile legale în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi 

atribuit, ce pot avea incidență asupra derulării/implementării acestuia; 

 Identificarea și explicitarea aspectelor-cheie privind îndeplinirea obiectivelor contractului şi 

atingerea rezultatelor așteptate; 

 Modalitatea de abordare a activităților ce corespund rezultatului final al contractului, în raport 

cu serviciile și responsabilitățile stabilite prin caietul de sarcini. Activitățile descrise la acest 

capitol trebuie reprezentate ca durată, la capitolul aferent din planul de lucru și trebuie 

reflectate în propunerea financiară sub aspect valoric la nivel de activitate și la nivel de pachet 

de activități; 

 Descrierea soluției propriu-zise propuse pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin caietul 

de sarcini. (dacă este cazul - în funcție de tipul serviciilor ce fac obiectul contractului) 

 

 

IX. Planul de lucru pentru activitățile/serviciile solicitate 

Activitățile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților inclus în 

Propunerea Tehnică a Ofertantului devenit Contractant. 

Planul de lucru pentru  activitățile din cadrul Contractului se actualizează imediat după semnarea 

Contractului și devine dată de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului 

activităților în cadrul Contractului. Planul de lucru al activităților acceptat în ultima ședință de 

progres devine referință pentru derularea activităților în perioada următoare. 
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Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate aici: 

 Denumirea şi durata activităților şi pachetelor de activități din cadrul contractului, așa cum 

sunt acestea prezentate la capitolul "Metodologie"; 

 Succesiunea şi inter relaționarea acestor activități; 

 Punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului. 

Planul de lucru propus trebuie să fie: 

- Conform cu abordarea şi metodologia propusă; 

- Să demonstreze: înțelegerea prevederilor din caietul de sarcini, abilitatea de a transpune, 

revederile într-un plan de lucru fezabil, încadrarea activităților în timp de aşa manieră 

încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în caietul de sarcini; 

- Realizat utilizând un software de planificare a timpului. 

 

X. Personalul propus și managementul realizării serviciilor 

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate aici: 

 Structura echipei propuse pentru managementul contractului; 

 Modul de abordare a activității de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv 

documentele finale în raport cu prevederile caietului de sarcini; 

 Descrierea infrastructurii pe care contractorul o utilizează pentru realizarea activităților 

propuse pentru îndeplinirea obiectului contractului. Această infrastructură trebuie să fie 

corespunzătoare scopului contractului şi să îndeplinească toate cerințele solicitate de 

legislația în vigoare. 

Se va prezenta doar echipamentul și/sau software-ul necesar şi propus pentru desfășurarea 

contractului şi nu tot echipamentul deținut de către ofertant (în situaţia în care această infrastructură 

nu a fost detaliată şi impusă de autoritatea contractantă în cadrul instrucțiunilor către ofertanți). 

Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la etapele din derularea serviciilor când va intenționa să 

utilizeze aceste echipamente/software pentru realizarea corespunzătoare a serviciilor şi obținerea 

rezultatelor dorite. 

 

Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și obținerea 

rezultatelor – profilul experților principali 
 

 

Din echipa de proiectare va face parte obligatoriu: 

X.a.i.1. Inginer Construcții Civile, Industriale și Agricole 
Pentru acesta nu se acordă punctaj, dar neîndeplinirea cerinței solicitate mai jos reprezintă 

neconformitatea cu solicitarea Caietului de sarcini. 

Cerință minimă – Inginerul propus va deține calificare educațională – studii universitare finalizate 

cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul inginer construcții civile, industriale și agricole. 

Se vor prezenta documente justificative. 

Ofertantul are obligația de a asigura disponibilitatea personalului propus, pe întreaga durată a 

Contractului pentru realizarea activităților prevăzute. 

Responsabilități în cadrul Contractului 

 Verificarea în timpul execuţiei lucrării a conformității acesteia cu autorizația de construcție 

emisă. 

 Răspunderea la solicitările șefului de proiect 

 Deplasarea la amplasamentul lucrărilor, ori de câte ori i se solicită acest lucru 

 Respectarea procedurilor de Asigurare a Sănătății, Calității și de Protecția Muncii 

 Coordonarea și supervizarea generală a întregului conținut a documentației tehnico-

economice proiectului; 

 Elaborarea şi semnarea documentelor tehnico-economice necesare și în legătură cu obiectivul 

de investiții; 
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X.a.i.2. Inginer instalații 
Pentru acesta nu se acordă punctaj, dar neîndeplinirea cerinței solicitate mai jos reprezintă 

neconformitatea cu solicitarea Caietului de sarcini. 

Cerință minimă – Inginerul propus va deține calificare educațională – studii universitare finalizate 

cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul inginer instalații. 

Se vor prezenta documente justificative. 

Ofertantul are obligația de a asigura disponibilitatea personalului propus, pe întreaga durată a 

Contractului pentru realizarea activităților prevăzute. 

Responsabilități în cadrul Contractului 

 Verificarea în timpul execuţiei lucrării a conformității acesteia cu autorizația de construcție 

emisă. 
 

3. Arhitect 

Pentru acesta nu se acordă punctaj, dar neîndeplinirea cerinței solicitate mai jos reprezintă 

neconformitatea cu solicitarea Caietului de sarcini. 

Cerință minimă – Arhitectul propus va deține calificare educațională – studii universitare finalizate 

cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul arhitecturii. 

Se vor prezenta documente justificative. 

Ofertantul are obligația de a asigura disponibilitatea personalului propus, pe întreaga durată a 

Contractului pentru realizarea activităților prevăzute. 

Responsabilități în cadrul Contractului 

 Verificarea în timpul execuţiei lucrării a conformității acesteia cu autorizația de construcție 

emisă. 
 

Ofertantul va numi un șef de proiect/manager de proiect ale cărui responsabilități vor fi (lista nu 

este restrictivă): 

 Coordonarea echipei de proiectare în perioada Contractului de servicii; 
 Menținerea legăturii cu autoritatea contractantă și asigurarea comunicării, conform contractului; 
 Asigurarea îndeplinirii activităților de proiectare în conformitate cu normele și reglementările în 

vigoare; 
 Oferirea informațiilor generale/specifice, asistență și participarea la întâlniri cu Autoritatea 

Contractantă, după caz; 
 Asigurarea respectării programului de elaborare a proiectului și prezentarea spre analiza 

Autorității Contractante și asigurarea implementării eventualelor solicitări la nivelul proiectului; 
 Organizarea și supervizarea activităților echipei de proiectare, asigurarea îndeplinirii 

îndatoririlor adecvat și eficient; 
 Urmărirea respectării prevederilor documentației tehnico-economice în elaborarea Proiectului 

Tehnic. 
 

Informații privind înlocuirea Experților cheie 
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract, pe perioada 

derulării Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în 

Propunerea Tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. 

 Răspunderea la solicitările șefului de proiect 

 Deplasarea la amplasamentul lucrărilor, ori de câte ori i se solicită acest lucru 

 Respectarea procedurilor de Asigurare a Sănătății, Calității și de Protecția Muncii 

 Coordonarea și supervizarea generală a întregului conținut a documentației tehnico-

economice proiectului; 

 Elaborarea şi semnarea documentelor tehnico-economice necesare și în legătură cu obiectivul 

de investiții; 

 Răspunderea la solicitările șefului de proiect 

 Deplasarea la amplasamentul lucrărilor, ori de câte ori i se solicită acest lucru 

 Respectarea procedurilor de Asigurare a Sănătății, Calității și de Protecția Muncii 

 Coordonarea și supervizarea generală a întregului conținut a documentației tehnico-

economice proiectului; 

 Elaborarea şi semnarea documentelor tehnico-economice necesare și în legătură cu obiectivul 

de investiții; 
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În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie. 

Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei Contractantul, înlocuitorul trebuie să 

dețină cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru 

membrul respectiv. Mai mult, înlocuirea unui expert se realizează cu respectarea în totalitate a 

prevederilor art. 162 din H.G. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

 

În cazul în care Contractantul nu este în măsură să indice un înlocuitor cu aceeași experiență și/sau 

calificare și cu respectarea prevederilor art. 162 din H.G. 395/2016, Autoritatea Contractantă poate 

fie să decidă încetarea Contractului, dacă executarea corespunzătoare a acestuia este pusă în pericol, 

fie, dacă consideră că nu se impune încetarea Contractului, să accepte înlocuitorul. 

Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își 

îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite 

înlocuirea experților pe perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și 

justificate. 

În cazul în care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este înlocuit imediat și responsabilitățile 

acestuia urmează să fie preluate după un anumit interval de timp de către noul personal cheie, 

Autoritatea Contractantă poate solicita Contractantului să desemneze o persoană care să 

îndeplinească rolul de personal-cheie temporar, până la sosirea noului personal-cheie, sau să ia alte 

măsuri pentru a compensa absența temporară a personalului-cheie care nu poate fi înlocuit (absent). 

Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina Contractantului. 

 

XI. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor 
Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării 

educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare 

pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea 

obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 

Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle 

în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile 

pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a 

Contractului, Contractantul are obligația sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație 

de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru 

realizarea obiectivelor asociate Contractului. 

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții 

principali propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația 

și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul 

Contractului precum și a responsabilităților atribuite. 

Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că “experții-cheie” 

pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților 

prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numărul de 

zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul 

Contractului. 

 

XII. Durata prestării serviciilor 
Autoritatea Contractantă intenționează începerea serviciilor, imediat după semnarea Contractului și 

emiterea Ordinului de începere. Termenul pentru predarea Documentațiilor necesare obținerii 

avizelor și acordurilor prevăzute în CU este 30 de zile de la emiterea ordinului de începere. La 

primirea documentațiilor se va întocmi un Proces-Verbal de predare-primire. 

Odată cu întocmirea Procesului-Verbal de predare-primire, automat se va sista termenul de predare 

a documentațiilor, până la data obținerii tuturor avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism de către 

Autoritatea Contractantă. Acestea vor fi transmise proiectantului pe măsura obținerii lor. Termenul 

de predare a documentațiilor se va relua  odată cu trimiterea către proiectant al ultimului aviz și a 
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Ordinului de reîncepere. Durata prestării serviciilor este stabilită de Autoritatea Contractantă 

incluzând toate etapele necesare finalizării obiectivului de investiții și este estimată la 60 zile (fără 

a se lua în considerare perioada de sistare). 

Predarea documentației – obiectul contractului 
Documentația tehnică va fi elaborată pe baza D.A.L.I Reabilitare termică la Liceul Tehnologic 

Economic Administrativ „Berde Áron”, proiect nr. 1/2022, elaborat de Consultant tehnic Fortuna 

S.R.L. și va respecta prevederile H.G. 907/2016. Aceasta va cuprinde: 

 

Tabelul nr. 7 

Cerințe Detaliere cerințe 

Limba 

document 

Română 

Număr 

exemplare 

pentru 

documente în 

format letric 

1. Documentații pentru obținerea avizelor şi acordurilor prevăzute în 

CU – Documentația se va prezenta în 2 exemplare identice ștampilate și 

semnate. 
2. Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.). 

Documentația se va prezenta în 2 exemplare identice ștampilate și semnate 

în original. 
3. Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.). Documentația 

se va prezenta în 2 exemplare identice ștampilate și semnate în original. 
4. Documentația financiară – va fi predată în 2 exemplare identice, 

ștampilate și semnate în original. 

5. Proiect tehnic de execuție. Documentația de proiectare fazele PT, 

CS, DE, va fi predat în 4 exemplare identice, ștampilate și semnate în 

original. 

Modalitatea 

de transmitere 

a 

documentelor 

1. În primă fază documentația se va înainta electronic în vederea 

consultării și formulării eventualelor observații de către Autoritatea 

Contractantă. 
2. Documentațiile acceptate de către Autoritatea Contractantă vor fi 

transmise în forma lor finală, electronic și pe suport hârtie (în format 

letric). 

 

În termen de 25 de zile de la data emiterii Ordinului de începere, proiectantul va participa la o 

întâlnire de lucru sau va înainta electronic, un draft al proiectului în vederea analizării acestuia și 

formulării eventualelor observații, din partea Autorității contractante. 

 

La primirea documentațiilor prevăzute prin caietul de sarcini se va întocmi un Proces-Verbal de 

predare-primire documentații. 
Autoritatea Contractantă va recepționa prin proces verbal de recepție numai documentațiile verificate 

de către verificatorii tehnici atestați stabiliți de către investitor și însușite de către expertul tehnic. 

Recepția documentației tehnice se va face de către Comisia tehnică din cadrul Primăriei municipiului 

Sfântu Gheorghe. 

 

Factura va fi emisă de către Proiectant și acceptată la plată numai după ce documentația a fost 

recepționată de către Comisia tehnică. 

Plata pentru elaborarea documentațiilor se va face într-o singură tranșă pentru factura emisă în baza 

Procesului verbal de recepție. 

 

Momentul în derularea Contractului în care serviciile se consideră finalizate este momentul în care  

toate cerințele incluse în cadrul Contractului sunt îndeplinite. 
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Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare, 

aplicabile specificului obiectivului de investiții. 

 

Asigurarea asistenței tehnice în timpul desfășurării procedurii de achiziție publică execuție lucrări și 

pe perioada de execuție, participarea la recepție și la elaborarea Cărții tehnice a construcției. 

Plata serviciilor de asistență tehnică se va efectua procentual, în funcție de executarea lucrărilor de 

construcții prin ordin de plată, în contul prestatorului. 

 

XIII. Ipoteze și riscuri 
În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise 

exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. 

În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, 

financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: 

a) serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin 

legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; 
b) nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea 

și desfășurarea în bune condiții a Contractului; 
c) toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea 

serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în 

măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante; 
d) buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități 

competente și orice alți factori relevanți implicați. 
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de 

Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în: 

a) Întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz 
b) Apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați 

și anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, 
c) Existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea 

Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri; 
d) Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din 

această procedură; 
e) Apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul 

obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite 

caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii 

propuși de Contractant; 
f) Adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților; 
g) Datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau 

sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 
h) Depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică. 

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare 

de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la 

contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri 

pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

 

XIV. Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea 

îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, ce derivă 

din îndeplinirea obiectului contractului 
Se vor descrie măsurile pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, social și al 

relațiilor de muncă, în conformitate cu reglementările obligatorii stabilite prin legislația în vigoare. 
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De asemenea în elaborarea propunerii tehnice și financiare se va ține cont de aceste reglementări, 

respectiv se va atașa declarație pe propria răspundere privind respectarea îndeplinirii obligațiilor. 

 

XV. Răspunderi și obligații 
Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții: 

a) Realizarea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație aplicabile 

specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită realizarea documentațiilor 

tehnico-economice, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile  specificului obiectivului 

de investiție și a prevederilor prezentului  Caiet de Sarcini; 
b) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activităților în cadrul Contractului în 

conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini 
c) Punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor, incluzând, 

dar fără a se limita la: documentații tehnico-economice, planuri de lucru al activităților 

actualizat, rapoarte de progres 
d) Actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv 

toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți (autoritățile, subcontractori etc.) 
e) Transmiterea către Autoritatea Contractantă spre revizuire și aprobare a documentelor 

solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către Autoritatea 

Contractantă 
f) Elaborarea documentațiilor tehnico-economice astfel încât să ţină seama de cerințele de 

accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități sau de conceptul de proiectare pentru toate 

categoriile de utilizatori 
g) Prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să respecte 

cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de  Autoritatea Contractantă 
h) Colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate 

conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, 

coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback). 
i) Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii; 
j) Asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a 

documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și 

asigurare a calității în construcții 
k) Punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor solicitate pentru a 

sprijini  procesul de evaluare a performanței Contractorului în legătura cu realizarea 

activităților din Contract 
l) Indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada derulării 

activităților cât și înainte de finalizarea Serviciilor, 
m) Relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, beneficiar - daca este 

diferit de Autoritatea Contractantă - autorități, experți etc.) implicați în realizarea, avizarea 

sau autorizare prestațiilor contractate aferente obiectivului, în vederea optimei efectuări a 

acestora; 
n) Asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio măsură, 

personalul angajat al beneficiarului, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile convin 

altfel printr-o modalitate prevăzută în contractract 
o) Contractantul va realiza elaborarea documentațiilor tehnico-economice și conținutul acestor 

documentații după cum este necesar și stabilit prin reglementările tehnice aplicabile 

documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții astfel încât să poată furniza 

în orice moment evidențe, atât Autorității Contractante, cât și factorilor interesați, pentru 

deciziile sale pe baza detaliilor și soluțiile tehnice analizate, a calculelor și analizelor 

efectuate. 
p) Contractantul va depune toate diligențele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, 

pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce derivă din 
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natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunicate în 

mod expres de către Autoritatea Contractantă Contractorului, ca fiind solicitări direct legate 

de îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității Contractante. 
 

Proiectanții de construcţii răspund de îndeplinirea obligațiilor principale referitoare la 

calitatea construcțiilor asa cum sunt precizare în Legea 10/1995, secțiunea 2, art. 23, pct. a) - 

i). 

 

XVI. Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru: 
a) Punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea 

rezultatelor așteptate; 
b) Punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de 

analiză a progresului în cadrul Contractului 
c) Desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu 

interacțiunea și suportul oferit Contractantului; 
d) Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului; 
e) Asigurarea verificării proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați și achitarea 

serviciilor de verificare tehnică. 
f) Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obținerea avizelor, acordurilor si autorizațiilor, 

plata acestora efectuându-se pe baza de documente justificative; 
g) Achitarea contravalorii prestațiilor executate de către Contractant, în baza facturilor emise de 

către acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract; 
h) Organizarea recepției preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor executate în 

conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 
i) Notificarea în timp util a  Contractantului în vederea asigurării asistenței tehnice pe durata 

execuției lucrărilor pentru care a întocmit proiectul până la recepția finală a lucrărilor; 
j) Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant 

în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare 

și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz. 
 

 

Categ. 

indicator 

Indicator de 

performanță 

Referința în 

Contract / Caiet 

de Sarcini 

Nivelul de 

performanță 

așteptat 

(conform 

Contract / Caiet 

de Sarcini) 

Ce se 

măsoară 
Scop 

Predarea 

livrabilelor 

Livrabile 

predate 

complet / în 

integralitatea 

lor 

Documentul este 

livrat conform 

cerințelor stabilite 

în caietul de 

sarcini la cap. VII 

- Rezultatele ce 

trebuie obținute în 

urma prestării 

serviciilor (tab. nr. 

6) 

100% din toate 

livrabilele 

identificate în 

Caietul de sarcini 

predate 

complet/în 

integralitatea lor 

Livrabile 

predate 

incomplet 

Evaluarea 

caracterul

ui complet 

al doc. de 

proiectare 

Livrabil / 

rezultat final 

predat în 

Predat conform 

tabelului nr. 2 

Documentația 

tehnică este 

predată conform 

Livrarea la 

timp a 

rezultatelor 

Evaluarea 

finalizării 

la timp a 
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Categ. 

indicator 

Indicator de 

performanță 

Referința în 

Contract / Caiet 

de Sarcini 

Nivelul de 

performanță 

așteptat 

(conform 

Contract / Caiet 

de Sarcini) 

Ce se 

măsoară 
Scop 

termenul 

agreat 

termenului agreat 

în contract 

doc. de 

proiectare 

XVII. Indicatori de performanță 
   

 

 

 

Director 

 

 

   

 

  

 

  Sfântu Gheorghe 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 

NORME 

 

Proiectantul la întocmirea proiectelor în fază de  SF/ DALI/ PT , iar constructorul la 

formularea ofertei, la semnarea contractului și la execuția lucrărilor trebuie să aibă în vedere 

și să respecte următoarele principii pentru lucrări de modernizare, reabilitare, extindere, 

reparare străzi, inclusiv utilități, din municipiul Sf. Gheorghe: 

1. la lucrările de desfacere fundații și/sau îmbrăcămintei la străzi (carosabil, trotuar, zonă 

verde, parcare, etc.) se vor include pe lângă cheltuielile necesare încărcării și transportului 

materialelor rezultate  și cheltuielile legate de depozitarea, neutralizarea (dacă este cazul), 

al acestora la următoarele locații: 

a)     betonul și asfaltul (în afara celui frezat) la o firmă 

specializată din zonă indicată de beneficiar, distanța de transport incluzându-se în 

tema de proiectare/caietul de sarcini/formularea ofertei/procesul verbal de predare 



20 

al amplasamentului /situația de plată depusă la decontare. 

b)     pământul, pietrișul, nisipul, molozul de tencuială și 

cărămidă la un depozit indicat de beneficiar, distanța de transport incluzându-se în 

tema de proiectare/caietul de sarcini/procesul verbal de predare al 

amplasamentului/ formularea ofertei/situația de plată depusă la decontare 

constructorul poate opta între acest loc și orice alt amplasament autorizat, însă 

distanța maximă decontată va fi cea din proiect. Nivelarea periodică după 

descărcare se realizează de către constructor, costul nivelării se include în cel al 

transportului. 

a) piatra cubică, bordurile și alte elemente din piatră cioplită sau tăiată 

(trepte, plăci, rigole,etc.),  dalele și pavelele prefabricate (doar cele considerate 

reutilizabile în momentul proiectării/predării de amplasament), capacele de cămin 

și gurile de scurgere din fontă împreună cu plăcile de beton în care sunt înglobate, 

indicatoarele rutiere împreună cu stâpii lor, coșurile de gunoi precum și toate 

celelalte elemente de mobilier urban la grădinăria din strada Arcușului 

b)  asfaltul frezat la la un depozit indicat de beneficiar, distanța de 

transport incluzându-se în tema de proiectare/caietul de sarcini/formularea 

ofertei/procesul verbal de predare al amplasamentului/situația de plată depusă la 

decontare 

c) toate celelalte deșeuri rezultate se vor depozita, pe cheltuiala 

executantului, la o rampă de gunoi autorizată 

2.    cotele finale ale trotuarelor și implicit al carosabilului și al zonelor verzi se 

vor stabili cu precădere în așa fel încât cotele acceselor spre incinta imobilelor, existente 

înaintea intervențiilor, să nu se modifice în mod nefavorabil. În profilul longitudinal al 

carosabilului linia roșie se va stabili în acest sens, chiar dacă astfel cota de racordarea la 

intersecțiile cu alte străzi va trebui realizată prin  soluții speciale 

3.    nu se va aplica soluția stabilizării în situ al stratului suport a îmbrăcăminții (căminele 

conductelor de utilități și adâncimea la care acestea sunt amplasate nu permit aplicarea 

corectă a acestei metode)   

4.    la trotuare, pe latura dinspre imobile, se va prevedea montarea de borduri mici doar în 

dreptul acceselor și al împrejmuirilor care nu au soclu înalt de min. 10 cm față de nivelul 

final al trotuarului 

5.    accesele dinspre carosabil spre incinte pentru vehicule vor avea o lățime  de max. 

lățimea porții de acces pentru vehicule,  și  nu se vor prevedea și realiza în dreptul porților 

de acces pietonal 

6.    la realizarea /modernizarea instalației de canalizare menajeră/pluvială se va prevedea și 

realizarea/schimbarea branșamentelor necesare/existente până la primul cămin al 

blocurilor de locuințe respectiv până la limita de proprietate al caselor individuale și al 

parcelelor construibile 

7.      se va prevedea și realiza ridicarea la cotă a tuturor căminelor existente (apă, canalizare 

menajeră, canalizare pluvială, telefonie, gaze, electricitate, hidranți, etc.) 

8.     ramele  capacelor de cămin, atât cele noi cât și cele care se ridică la noua cotă a 
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suprafeței carosabilului sau trotuarului se vor îngloba în plăcile de beton ce se montează 

deasupra căminelor, ridicate cu min. 4 cm peste  suprafața acestora, pentru ca stratul de 

uzură din asfalt să poată fi turnat peste placă 

9.     ramele și capacele de cămin care din cauza neplaneității lor nu se suprapun 

corespunzător, provocând zgomote la trecerea vehiculelor, nu se vor recepționa. Nu se 

acceptă soluționarea problemei prin cămășuirea rostului cu diferite materiale fonoizolante 

(cauciuc, plastic, poliuretan, etc,), deoarece acestea  nu sunt rezistente în timp 

10. nu se vor prevedea în proiecte și nu se vor executa de către constructor lucrările legate de 

amenajarea zonelor verzi (transportul, așternerea și nivelarea pământului fertil,  

însămânțarea cu iarbă, plantatul de arbori, arbuști), ci doar realizarea cu borduri al 

perimetrelor viitoarelor zone verzi și îndepărtarea tuturor materialelor (deșeuri de 

construcții) din interiorul acestora, asigurându-se spațiu pentru un strat de min. 20 cm de 

pământ (cu adevărat) fertil, ce va fi realizat de specialiștii Grădinăriei Primăriei. 

11. bordurile din dreptul acceselor de vehicule la imobile, al trecerilor de pietoni și al 

pistelor pentru bicicliști se vor monta înclinat în așa fel încât să permită cu adevărat 

trecerea vehicolelor  respectiv al cărucioarelor pentru copii, al cărucioarelor persoanelor 

cu handicap și al bicicliștilor. În dreptul trecerilor pentru pietoni și al stațiilor de transport 

local și taxi se vor prevedea și monta pe trotuar benzi speciale pentru nevăzători 

 

12. pe toată durata execuției lucrărilor, inclusiv în perioadele de sistare al acestora, 

constructorul va asigura accesul pietonal la imobilele din zonă, prin amenajarea de trasee 

pietonale sigure, marcate cu parapeți, benzi avertizoare, podețe, plăcuțe inscripționate, 

etc., toate menținute permanent în stare corespunzătoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 
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ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR 

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 289 bis/25.III.2022 21 

 

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor: 

_ ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului 

instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 

de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și 

reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021. 

 

Categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de proiecte sunt: 
 

a) Cheltuieli pentru lucrări de creștere a eficienței energetice (cuprinse în devizul general – HG 

nr. 907/2016, la capitolul 4): 

_ Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 

_ Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum; 

_ Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum 

propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 

_ Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică 

pentru asigurarea calităţii aerului interior; 

_ Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 
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_ Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 

_ Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 

_ Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții 

inteligente; 

_ Lucrări pentru echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform 

prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată; 

_ Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen); 

_ Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor 

medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale; 

_ Alte tipuri de lucrări. 

 

b) Cheltuieli pentru instalarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice aferente 

clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu minim două puncte de încărcare/stație (cuprinse 

în devizul general – HG nr. 907/2016, la capitolul 4). 

 

c) Cheltuieli pentru elaborarea sau actualizarea documentațiilor tehnico-economice – 

documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, expertiza tehnică, proiectul tehnic și detaliile de 

execuție, efectuarea auditului energetic precum și elaborarea certificatului de performanţă energetică 

înainte și după intervenţie, asistența tehnică, consultanța, obținere de avize, acorduri, autorizații, 

comunicare și publicitate și alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (HG nr. 907/2016) 

la capitolul 1 (1.2 ÷ 1.4), capitolul 2, capitolul 3 (3.1 ÷ 3.6, 3.7.1, 3.8), capitolul 4 (4.1 ÷ 4.4), 

capitolul 5 (5.1, 5.2.2 ÷ 5.2.5, 5.3, 5.4), capitolul 6. 

Este eligibilă valoarea TVA (asigurată din bugetul de stat) aferentă cheltuielilor eligibile. 

Cererile de transfer vor fi efectuate pentru suma totală necesară, cu defalcarea valorii aferente 
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cheltuielilor eligibile din PNRR și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli. 

 

Cheltuieli neeligibile 
- Sumele care vor depăși pragurile menționate la secțiunea 2.5 și valoarea TVA aferentă; 

- Investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau a arzătorului din centrala termică proprie 

a clădirii; 

- Alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (HG nr. 907/2016) la cap. 3 (pct. 3.7.2), 

cap. 4 (pct. 4.5 și 4.6), cap. 5 (pct. 5.2.1); 

- alte cheltuieli privind imobilul (clădire și teren) pe care se realizează investiția care nu se încadrează 

în categoria cheltuielilor eligibile din capitolul 4 din devizul general, descrise mai sus; 

- toate cheltuielile care vizează alte clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul 

proiectului, aparținând solicitantului, amplasate în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului; 

- cheltuieli pentru construirea clădirii care adăpostește centrala termică și cheltuieli aferente 

investiției într-o clădire tip centrală termică nou construită, care nu reprezintă componentă în cadrul 

proiectului, aparținând solicitantului, amplasată în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului 

și care deservește clădirea/clădirile componentă/e a/ale proiectului; 

- valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile. 

 
 
LISTĂ DE LUCRĂRI ELIGIBILE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

1) Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: 
- izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin: 

_ înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu 

tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, 

_ înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau 

insuficient încălzite 

- izolarea termică a faţadei - parte opacă (termoizolarea pereților exteriori, inclusiv 

termohidroizolarea terasei): 

_ termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenţei 

şarpantei, 

_ reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite 

_ înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o 

performanță termică superioară 

- închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a 

parapeţilor 

- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute 

spații destinate activităților la parter 

- izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când acesta este 

utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea 

activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/ încălzit pentru desfășurarea 

activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității), 

- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimiteaza spațiul încălzit de alte 

spații comune neîncălzite; 

2) Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum 
- repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic între punctul de racord şi planşeul 

peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice 

şi de agent termic/apă caldă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a 

robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei 

sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei; 

- înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, 
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montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă 

de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și 

clădirea tip centrală termică; 

- reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de 

consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete 

cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii 

pierderilor de căldură şi masă; 

- reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de 

consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, prin montarea de robinete cu cap termostatic la 

radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice şi 

de agent termic/apă caldă şi al creşterii eficienţei energetice 

3) Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică 

pentru asigurarea calităţii aerului interior 
- soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru 

aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă; 

- soluții de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor comune), 

repararea/refacerea canalelor de ventilaţie in scopul menţinerii/realizării ventilării naturale 

organizate a spaţiilor ocupate 

- soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau 

centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată; 

- repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, 

a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare 

de tip „numai aer” cu rol de ventilare şi/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumidificare a aerului, 

a sistemelor de climatizare de tip „aer-apă” cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz; 

- instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de 

căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii 

4) Reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri 
- reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate 

sau subdimensionate; 

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență 

energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED; 

- instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru 

economie de energie. 

5) Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor 

tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente 
- montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice 

şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de 

automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează şi fac posibilă economia de energie la nivelul 

sistemelor tehnice ale clădirii; 

- montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru 

energie electrică şi energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă 

rece şi a contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și 

transmitere la distanță a datelor) 

- realizarea lucrărilor de racordare/branşare/rebranşare a clădirii la sistemul centralizat de producere 

şi/sau furnizare a energiei termice; 

- realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire interioară cu distribuție orizontală la 

nivelul apartamentelor și modul de apartament inclusiv cu reglare și contorizare inteligentă; 

- implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziționarea şi 

instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei. 

6) Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald 
- montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară 
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(obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă 

- realizarea de terase verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de straturi și 

substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și colectarea apelor 

pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru vegetația naturală, dacă acestea 

nu conduc la încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc 

seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă. 

7) Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; 

utilizarea surselor regenerabile de energie 
- instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de 

energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare 

fotovoltaice, microcentrale care funcţionează în cogenerare de înaltă eficiență și sisteme centralizate 

de încălzire și/sau de răcire, pompe de caldură şi/sau centrale termice sau centrale de cogenerare pe 

biomasă, schimbătoare de caldura sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor 

energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziţionarea 

acestora 

8) Echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor 

Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată 
- puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile 

electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru 

vehicule electrice 

9) Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen); 

10) Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și 

circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale 

11) Alte tipuri de lucrări 
- repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de 

locuinţe 

- repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, dacă aceasta nu conduce la încărcări 

suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc seismic (clasa I sau II 

de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă, inclusiv repararea 

sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi 

evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă; 

- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi 

remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie 

- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau 

afectează funcţionalitatea clădirii 

- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; 

- înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a 

ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/înlocuirea 

componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, 

troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate 

- reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau 

subdimensionate. 

Notă: aceste tipuri de lucrări nu au un caracter limitativ, ele putând fi adaptate cerințelor 

proprietarilor, specificului clădirii, tipului de intervenție și prevederilor legislative și normative în 

vigoare referitoare la asigurarea cerințelor de calitate, altele decât rezistența mecanică și stabilitatea, 

securitatea la incendiu, igiena, sănătatea și mediu înconjurător, siguranța și accesibilitatea în 

exploatare, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. 
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Anexa 3 

 

APLICAREA PRINCIPIULUI DNSH 
 

Pe parcursul realizării documentației tehnice trebuie respectate elementele de verificare conform 

aplicării principiului DNSH, după cum urmează: 

 se asigură că materialele de construcție și componentele utilizate la renovarea clădirii nu 

conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită 
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 se asigură utilizarea produselor de construcții non-toxice 

 se asigură utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile 

 se asigură utilizarea produselor de construcții  fabricate la nivelul industriei locale, din materii 

prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul 

 se au în vedere  măsuri privind îmbunătățirea calității aerului  interior, prin evitarea utilizării 

de ceruri și lacuri pentru curăţarea suprafeţelor 

 se au în vedere  măsuri privind îmbunătățirea calității aerului  interior, prin reducerea 

concentrației de radon care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie 

 se asigură utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a 

prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare 

 se asigură reduceri semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire ulterioară a sănătății 

publice prin creșterea performanței de izolare termică a anvelopei clădirilor și înlocuirea 

sistemelor de încălzire 

 se au în vedere măsuri de creștere a eficienței energetice prin înlocuirea cazanului din 

centrală, în cazurile în care centralele termice existente la nivelul clădirii sunt depășite moral, 

uzate tehnic și au randament energetic scăzut și nu pot asigura integral, în condiții de eficiență 

energetică, agentul termic și apa caldă menajeră pentru locatarii clădirii/clădirilor deservite 

 se are în vedere instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: surse regenerabile 

de energie, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor 

de gaze cu efect de seră 

 sunt prevăzute condițiile de mediu adecvate precum și condițiile privind funcționarea stațiilor 

de încărcare* pentru vehicule electrice (care are loc în exterior), prin asigurarea rezistenței 

echipamentelor și funcționării acestora la manifestările 

 se are în vederea optimizarea sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort 

termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective 

 se are în vedere ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de 

construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și 

alte operațiuni de valorificare 

 se asigură amplasarea stațiilor de încărcare* în afara sau în apropierea zonelor sensibile din 

punctul de vedere al biodiversității (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale 

înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone 

 se asigură un nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, prin aplicarea de tehnologii adecvate 

de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității 

stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii și montarea corespunzătoare a tâmplăriei 

termoizolante 

 

 


