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CAIET DE SARCINI 

Asistenta tehnica din partea proiectatului pe perioada de executie a lucrarilor 
pentru proiectul Amenajarea de parcuri si gradini în Municipiul Craiova - Parcul Nicolae 
Romanescu 

I.DENUMIREA INVESTITIEI 

AMENAJAREA DE PARCURI SI GRADINI IN MUNICIPIUL CRAIOVA - 
PARCUL NICOLAE ROMANESCU 

11. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII: 
Obiectivul principal al Contractului este de asistenta tehnica din partea proiectantului pe 

perioada de executie a lucrarilor, recep ţia Iucrărilor, perioada de garan ţie la obiectivul 
Amenajarea de parcuri si gradini în Municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu 

din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate şi siguranţă . 
Proiectantul î ş i va desfăşura activitatea în rela ţia cu Dirigintele de şantier, Constructorul, 

Furnizorii si Subcontractan ţ ii în derularea contractului de lucr ări. Acesta va asigura Beneficiarul 
(Autoritatea Contractant ă) că  lucrarea executata de c ătre Constructor va fi în concordan ţă  cu 
proiectul tehnic care a stat la baza semn ării contractului de finan ţare. 

Activitatea Proiectantului de asisten ţă  tehnică  va fi condus ă  de următoarele principii: 
a) imparţ ialitate atât fa ţă  de Beneficiar cât ş i faţă  de Constructor, Diriginte de şantier, 

Furnizori ş i Subcontractan ţ i, 
b) profesionalism, 
c) fidelitate, 
d) respectarea legisla ţ iei în vigoare. 

111. DESCRIEREA GENERALA A ACTIVITĂTII PRESTATORULUI 

111.1 Definitii 
In contextul prezentelor specificatii tehnice termenii utilizati pentru activitatile procedurale sunt 
definiti astfel: 
Autoritatea Contractantă  (Beneficiarul) este persoana juridica care finanteaza si realizeaza 
investitia, care prime şte finanţarea nerambursabil ă  ş i care a semnat contractul de finan ţare cu 
Autoritatea de Management/Organismul Intermediar. Autoritatea Contractant ă  asigură  
Prestatorului acces liber şi total la personalul beneficiarului implicat în implementarea 
proiectului, la toate informatiile ş i înregistrările pe care Prestatorul le consider ă  necesare în 
vederea desfăşurării optime a activit ăţ ii sale. 
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Prestatorul este persoana fizic ă  sau juridica, autorizate potrivit legisla ţiei în vigoare de către 
autoritatea competent ă  din România, să  desfăşoare activităţi de proiectare în conformitate cu 
reglementările în vigoare, respectiv Legea 10/1995, H.G. 273/1994, ş .a. 
Executantul lucrarilor - persoana juridica careia i s-a atribuit contractul de executie de lucrari, 
in urma achizitiei publice. 
Diriginte de santier - este persoana juridica, careia i s-a atribuit contractul de servicii de 
dirigentie de santier, in urma achizitiei publice. 

111.2 . Prestatorul 
In exercitarea verific ării realizării corecte a execu ţiei lucrărilor de construc ţii Prestatorul prin 
proiectantii de specialitate au sarcini dupa cum urmeaza: 
1. Cunoasterea temeinica, din punct de vedere tehnic si stiintific, a documentatiilor avizate ce se 
executa; 
2. Verificarea calităţii execuţiei construc ţiilor şi instalaţiilor aferente, în conformitate cu 
prevederile caietelor de sarcini parte a P.T. - ului, pe specialităţi; 
3. Verificarea in permanenta a calitatii materialelor puse in opera, in acord cu prevederile 
proiectului avizat; 
4. Urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate prin proiect; 
5. Soluţionarea neconformit ăţilor, a defectelor şi a neconcordan ţelor apărute în fazele de execu ţie 
si adaptarea solutiilor din proiect la realitatea din teren; 
6.Participarea pe şantier împreună  cu dirigintele de santier la efectuarea verific ărilor de calitate 
în fazele de execu ţie determinante; 
7.Se interzice schimbarea solu ţiilor tehnice adoptate, aprobate şi finanţate cu excepţia cazurilor 
de forţă  majoră  aşa cum este ea definit ă  în legislaţie; 
8.Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate; 
9. Emite dispozitiile de santier pentru executia lucrarilor necesare stabilite ca urmare a adaptarii 
proiectului la realitatea din teren; 
10 Avizarea inainte de achizitionare a utilajelor si echipamentelor ale caror caracteristici si 
performante trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice din proiectul tehnic; 
11. Urmărirea respectării reglementărilor tehnice în vigoare, a tehnologiilor de execu ţie; 
12.Alte atributii specifice prevazute de reglementarile in vigoare. 

Orice neconformitate legat ă  de adaptarea la teren a proiectului care poate prejudicia 
continuarea sau realizarea unui obiectiv al proiectului sau a lucr ării în ansamblu va fi adusă  la 
cunoştinţa Autorităţii Contractante (Beneficiar), in termen de max. 3 zile de la sesizarea acesteia. 

Durata de execu ţie a serviciului de Asisten ţă  Tehnică  va fi corelată  cu perioada de 
execuţie a lucrărilor. Având în vedere faptul c ă  obiectivul contractului de servicii este asistenta 
tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, recep ţia lucrărilor, perioada 
de garanţie Ia obiectivul: Amenajarea de parcuri si gradini în Municipiul Craiova- Parcul 
Nicolae Romanescu, prestatorul va presta servicii de asisten ţă  tehnică  şi pentru eventualele 
lucrari diverse şi neprevăzute ce se vor deconta în cadrul obiectivului de investi ţii. 

• 111.3 REALIZAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE ŞI RAPORTARE 
Prestatorul va avea responsabilitatea asigur ării unei legături eficiente între Beneficiar 

(Autoritatea Contractant ă), Executantul lucrarilor şi Dirigintele de şantier. Acest lucru se va 
concretiza prin întâlniri lunare cu toate p ărţile implicate în derularea contractului de execu ţie a 
lucrărilor, sau ori de cate ori este nevoie pe parcursul derularii contractului. 

~

~
)

Prestatorul va prezenta obligatoriu un raport de activitate periodic, care va trebui să  conţină  
i minutele întâlnirilor de lucru la care acesta a participat. Plata serviciilor de Asisten ţă  Tehnică  

se va realiza pe baza rapoartelor de activitate. Raportul de activitate va fi înaintat Benefîciarului 
nu mai târziu de 7 ( şapte) zile de la sfâr şitul perioadei raportate. 

Documentele întocmite de Prestator, vor fi înaintate Benefîciarului în format scris, semnate 
şi ştampilate, în 2 (doua) exemplare. 
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III.4 SERVICII DE ASISTENTA TEHNICĂ  DIN PARTEA PRESTATORULUI, 
PE PERIOADA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 

Serviciile asigurate de Prestatorul vor respecta legisla ţia română  în vigoare. Derularea 
contractului de servicii încheiat între Beneficiar şi Prestator va urmări prestarea serviciilor pentru 
următoarele faze tipice ale unui proiect: 

a) Pre-construcţia lucrărilor, 
b) Execuţia lucrărilor, 
c) Recepţia lucrărilor inclusiv perioada de garan ţie (de notificare a defectelor). 

a) Servicii asigurate în perioada de Pre-construc ţie 
• Participarea la predarea-primirea amplasamentului, împreun ă  cu Beneficiarul 

(Autoritatea Contractanta), Executantul lucrarilor si Dirigintele de şantier, care 
va întocmi Procesul Verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor 
de repere ce va con ţine menţiuni referitoare la construc ţiile sau instalaîiile aflate 
pe amplasament sau în subsol şi termenele de eliberare. 

• Participarea, împreună  cu Executantul lucrarilor si Dirigintele de şantier, la 
trasarea general ă  a construc ţiei. Prestatorul, împreuna cu Dirigintele de şantier, 
va asista la trasarea şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 
amplasamentului. Dirigintele de şantier va dispune marcarea şi protejarea 
bomelor de reper ale construc ţiei. 

• Studierea proiectului, inclusiv a detaliilor de executie, a tehnologiilor şi 
procedurilor prev ăzute pentru realizarea construc ţiei, verificarea existen ţei 
pieselor scrise şi desenate şi însuşirea acestuia conform Declaraîiei angajament. 

Forma de comunicare va fi în scris. 
b) Servicii asigurate în perioada de Construcîie 
Sarcinile şi îndatoririle Prestatorului pe parcursul execut ării lucrărilor de construcîie sunt, 

fără  a se limita însă  la următoarele: 
- Prestatorul va urmări realizarea construc ţiei în conformitate cu prevederile 

proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare, 
- Va participa la verificarea execu ţiei în faze intermediare, 
- Va participa conform prevederilor Legii 10/1995, la fazele determinante, 
- Va efectua verific ările prevăzute în norme şi va semna documentele întocmite ca 

urmare a verifc ărilor, respectiv procese-verbale pentru verificarea calit ăţii 
lucrărilor ce devin ascunse . 

- Prestatorul va acorda asistenta Executantului lucrarilor in vederea întocmirii 
propunerilor de remediere. Pe baza acestora se va stabili termenul maxim de 
remediere. 

- Nici o neconformitate nu va fi stins ă  până  când problemele semnalate nu vor fi 
rezolvate. 

- Nota de comanda suplimentare/ de renuntare, întocmit ă  de Dirigintele de şantier, 
va fi semnată  de Prestator,  , si aprobata de Beneficiar (Autoritatea Contractanta), 

- Prestatorul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii şi furnizorii de 
materiale şi produse pentru construc ţii, executantul lucrarilor, responsabilul 
tehnic cu execuţia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat 
răspund potrivit obligaîiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construc ţiei, 
ivite într-un interval de 10 ani de la recep ţia lucrării, precum şi după  împlinirea 
acestui termen, pe toat ă  durata de existenta a construc ţiei, pentru viciile structurii 
de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în 
vigoare la data realiz ării ei. 

- La solicitarea Beneficiarului, va participa si la alte intalniri organizate de acesta, 
in vederea analizarii unor probleme aparute in perioada executiei lucrarilor. 

- Prestatorul va participa împreun ă  cu Dirigintele de şantier la intocmirea c ărţii 
tehnice a construc ţiei 
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c) Servicii asigurate în perioada de Recep ţie a lucrărjlor 
Recepţia lucrărilor se realizeaz ă  în două  etape: 

• recep ţia la terminarea lucr ărilor; 
• recep ţia final ă  la expirarea perioadei de garan ţ e. 

Recepţiile se vor organiza de c ătre ordonatorii de credite gau proprietari, care au calitatea de 
Beneficiari (Beneficiarul). 

Recepţia la terminarea lucrărilor va fi solicitată  în conforrnitate cu prevederile H.G.R. nr. 
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recep ţie a lucrărilor de construc ţii şi instalaţii 
aferente acestora, cu modific ările şi completările ulterioare. 

Recepţia construcţiilor se face de către Beneficiar (Autoritatea Contractanta), în prezenta 
Prestatorului, a Executantului lucrarilor şi/ sau reprezentan ţior de specialitate, legal desemna ţi 
de aceştia. Contractul de servicii încheiat cu Prestatorul nu înceteaz ă  până  când nu se realizeaz ă  
recepţia finală  a obiectivului. 

Punctul de vedere al proiectantului, se va întocmi de Prestator respectând 
prevederile H.G.R. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recep ţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modific ările şi completările ulterioare. 

Iv. GRAFICUL DE TIMP 
Odată  cu înaintarea ofertei, se va prezenta un grafic de e şalonare în timp a activit ăţilor, 

coroborat cu graficul de timp pentru execu ţia lucrărilor şi perioada de garan ţie impusă, cu 
resursele umane aferente pe specialit ăţi. Valoarea solicitat ă  pentru serviciul de Asistenţă  Tehnică  
din partea proiectantului pe parcursul perioadei de executie a lucrarilor, va fi pl ătită  de regulă  
lunar, pe parcursul derul ării contractului aferent serviciului, iar ultima plat ă  se va face dupa 
efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor. 

Activitatea de Asistenţă  Tehnică  din partea proiectantului se va extinde şi pentru perioada 
de garan ţie (notificare a defectelor), în conformitate cu legisla ţia în vigoare. 

Durata estimat ă  a contractului de lucr ări este de maxim 4 luni. 

La intocmirea ofertei financiare se vor avea în vedere, in cazul eventualelor modific ări 
de soluţii prin dispoziţii de şantier, şi cheltuielile legate de ob ţinerea avizelor, acordurilor, 
verificării de către verificatorii atesta ţi şi expertize tehnice. 

Propunerea tehnică  
Oferta va fi întocmit ă  astfel încât, în procesul de evaluare, informa ţiile din propunerea 

tehnică  să  permită  identificarea facil ă  a corespondenţei cu specificaţiile tehnice din caietul de 
sarcini. 

La întocmirea propunerii tehnice se va ţine cont de: 
a) caietul de sarcini pentru asisten ţă  tehnică  pe perioada implementării, aferent 

obiectivului de investiţie, existent în documenta ţia de atribuire şi care face parte integrant ă  din 
aceasta, 

b) proiectul tehnic studiat şi însuşit, 
c) lista personalului disponibil, pe specialit ăţi, conform tipurilor de activit ăţi 

specifice proiectului. 
d) ofertantul are obligaţia de a face dovada conformit ăţii serviciilor care urmează  să  

fie atribuite cu cerin ţele prevăzute în Caietul de sarcini ce trebuie respectat în totalitate. 
Propunerea tehnic ă  va conţine un grafic de prestare a serviciilor în timp şi activităţi cu 

precizarea resurselor umane aferente şi o descriere a activit ăţilor serviciului prestat în 
concordanţă  cu caietul de sarcini, prevederile proiectului şi legislaţiei în domeniul construcţiilor. 

Oferta tehnică  poate conţine orice informaţii pe care ofertantul le consider ă  necesare pentru 
fundamentarea ofertei sale. 

Plăţile către Prestator se vor face periodic, pe baza rapoartelor de activitate, procentual fa ţă  
de valoarea lucrărilor executate şi aprobate în perioada respectiv ă . 
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Durata contractului va fî pe perioada de execu ţie a lucrărilor, la care se adaugă  perioada de 
garanţie (notifîcare a defectelor). 

Data de începere a contractului se va stabili prin Ordinul de începere a serviciilor. 
Contractul de asistenţă  tehnică  se consideră  finalizat după  emiterea Procesului Verbal de 

Recepţie Finală . 

V.CERINŢE MINIME PROFESIONALE 
Lista cu personalul disponibil va fi conform specialitatilor lucrarilor prevazute in Proiectul 

tehnic. 
Pentru fîecare membru din colectiv se va prezenta copii dup ă  CV-uri, precum şi diplome, 

autorizaţii, certificate din care s ă  rezulte specializarea acestora. 
Nu se acceptă  schimbarea personalului alocat prezentului contract decât cu o persoan ă  care 

îndeplineşte aceleaşi cerinţe minime obligatorii, pe baza unor justific ări bine argumentate şi cu 
acceptul Beneficiarului (Autoritatea Contractanta). 

Ofertantul î şi va asuma obligaţia prin contract c ă  va fi la dispozi ţia Beneficiarului 
(Autoritatea Contractanta), in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini sau la 
solicitarea acestuia. 

VI. FACILITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIE DE BENEFICIAR (AUTOR1TATEA 
CONTRACTANTĂ) 

Autoritatea contractant ă  va pune la dispozi ţia Prestatorului cu care va încheia contractul 
de Asistenţă  Tehnică  pe perioada execuţiei lucrărilor, următoarele documente: 

a. Un exemplar din contractul de Iucr ăr i încheiat cu Executantul lucrarilor 
b. Avizele, acordurile şi autorizaţia de construire 

VII. LISTA STANDARDELOR APLICABILE 
Prestatorul se va conforma legisla ţiei şi standardelor în vigoare, având în vedere referirile 

la: 
Reglementările tehnice defînite în legisla ţia internă, care sunt compatibile cu 
reglementările Comunităţii Europene; 
Dacă  nu există  reglementări tehnice în sensul celor prev ăzute la punctul de mai 
sus, la reglementările naţionale, în următoarea ordine de decădere: 
1. reglementări naţionale care adopt ă  standarde europene; 
2. reglementări naţionale care adopt ă  standarde interna ţionale; 
3. alte reglementări. 

D.E.I.P. 	 Şef Serviciu P.P.D. 	 Sef Birou 

Lari a Flori 	 Diana Radut Seliste 	 Alina RoscAh 

Manager proie 	 Manager Tehnic constructii 	 Manager Financiar 
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Cristiana Gh lau 	 Floarea Coj Elena Petrisor , ţ/n 


