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I. DOCUMENTAȚII TEHNICE REALIZATE PENTRU
DIVERSE INVESTIȚII (SF, DALI, PT)
TIPURI DE INVESTIȚII
üOBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI
(HG 28/2008, ORDIN 863/2008)

üINTERVENŢII LA CONSTRUCŢII EXISTENTE
(HG 28/2008, ORDIN 863/2008)

üPROIECT COMPLEX intervenții pe construcții existente și extindere sau
obiective noi
(HG 28/2008 completată cu ORDINUL 276/2009, ORDIN 863/2008)
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I. DOCUMENTAȚII TEHNICE REALIZATE PENTRU
DIVERSE INVESTIȚII (SF, DALI, PT)
OBIECTIVE DE
INVESTIŢII NOI
(HG 28/2008, ORDIN
863/2008)

Studiu de fezabilitate (SF)

INTERVENŢII LA
CONSTRUCŢII
EXISTENTE
(HG 28/2008, ORDIN
863/2008)
Expertiză tehnică şi, după caz,
audit energetic
Documentaţie de avizare a
lucrărilor de intervenţii
(D.A.L.I.)

PROIECT COMPLEX

OBSERVAȚII

intervenții pe construcții
existente și extindere sau
obiective noi
(HG 28/2008 completată
cu ORDINUL 276/2009,
ORDIN 863/2008)
Expertiză tehnică şi, după caz,
audit energetic
Studiu de fezabilitate (SF) pentru
întregul proiect complex de investiţii,
cu includerea elementelor specifice din
documentaţia de avizare pentru lucrări
de intervenţii la construcţii existente,
inclusiv instalaţiile aferente, fără
elaborarea distinctă a acesteia;

Proiect tehnic (P.T.)

Proiect tehnic (P.T.)

Proiect tehnic (P.T.)

Detalii de execuţie (D.E.)

Detalii de execuţie (D.E.)

Detalii de execuţie (D.E.)

Documentatiei tehnică necesară
pentru autorizarea executarii
lucrarilor de constructii –
(D.T.A.C.) – parte din PT

Documentatiei tehnică necesară
pentru autorizarea executarii
lucrarilor de constructii –
(D.T.A.C.) – parte din PT
Documentatia Tehnica pentru
Obtinerea Autorizatiei de
Demolare (D.T.A.D.)

Documentatiei tehnică necesară
pentru autorizarea executarii
lucrarilor de constructii –
(D.T.A.C.) – parte din PT
Documentatia Tehnica pentru
Obtinerea Autorizatiei de
Demolare (D.T.A.D.)

În cazul Monumentelor Istorice
nu se solicită efectuarea
Auditului Energetic (Certificat
energetic), cfm. legii 372/2005
privind performanta energetica
a cladirilor.
Astfel, la Art. 8 se precizează:
Cerintele stabilite în metodologie nu se
aplica urmatoarelor categorii de cladiri:
a) cladiri si monumente protejate
care fie fac parte din zone construite
protejate, conform legii, fie au valoare
arhitecturala sau istorica deosebita,
carora, daca li s-ar aplica cerintele, li
s-ar modifica în mod inacceptabil
caracterul ori aspectul exterior;
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II. ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE FEZABILITATE (SF)
ANEXA 2

DOCUMENTAŢIE
DE AVIZARE
PENTRU LUCRĂRI
DE INTERVENŢII
(DALI)

PROIECT
COMPLEX
(SF)

OBSERVATII

ANEXA 3

Obiective de investiţii noi

Intervenţii la construcţii Ex: intervenții asupra
existente
unui obiectiv și
extinderea acestuia

Documentaţia tehnico-economică prin care se
stabilesc principalii indicatori tehnico-economici
aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi
oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde
soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi
economice ce urmează a fi supuse aprobării;

Documentaţia tehnico-economică,
elaborată pe baza concluziilor
raportului de expertiză tehnică şi,
după caz, ale raportului de audit
energetic, pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici
aferenţi lucrărilor de intervenţii la
construcţii existente;

Documenttie realizata
conform HG 28/2008,
ORDIN 276/2009 (SF cu
includerea capitolelor din
DALI)
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II.ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE
FEZABILITATE (SF)
ANEXA 2

DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE PENTRU
LUCRĂRI DE
INTERVENŢII (DALI)

PROIECT COMPLEX
(SF)

OBSERVATII

ANEXA 3

A. PIESE SCRISE

A. PIESE SCRISE

A. PIESE SCRISE

DATE GENERALE:

DATE GENERALE:

DATE GENERALE:

1. Denumirea obiectivului de
investiţii;
2. Amplasamentul (judeţul,
localitatea, strada, numărul);
3. Titularul investiţiei;

1. Denumirea obiectivului de
investiţii;
2. Amplasamentul (judeţul,
localitatea, strada, numărul);
3. Titularul investiţiei;

1. Denumirea obiectivului de
investiţii;
2. Amplasamentul (judeţul,
localitatea, strada, numărul);
3. Titularul investiţiei;

4. Beneficiarul investiţiei;

4. Beneficiarul investiţiei;

4. Beneficiarul investiţiei;

5. Elaboratorul studiului;

5. Elaboratorul documentației;

5. Elaboratorul studiului;
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ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE
FEZABILITATE (SF)
ANEXA 2

DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE PENTRU
LUCRĂRI DE
INTERVENŢII (DALI)
ANEXA 3

PROIECT COMPLEX
(SF)

INFORMAŢII GENERALE
PRIVIND PROIECTUL:
1. Situaţia actuală şi informaţii
despre entitatea responsabilă
cu implementarea proiectului;
2. Descrierea investiţiei:
Descrierea investiţiei:

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND
PROIECTUL:
1. Situaţia actuală şi informaţii despre
entitatea responsabilă cu implementarea
proiectului;
2. Descrierea investiţiei:

a) concluziile studiului de
prefezabilitate sau ale planului
detaliat de investiţii pe termen
lung (în cazul în care au fost
elaborate în prealabil) privind
situaţia actuală, necesitatea şi
oportunitatea promovării
investiţiei, precum şi scenariul
tehnico-economic selectat;

a)concluziile studiului de prefezabilitate sau
ale planului detaliat de investiţii pe termen
lung (în cazul în care au fost elaborate în
prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi
oportunitatea promovării investiţiei, precum şi
scenariul tehnico-economic selectat;
b)Situaţia existentă a obiectivului de investiţii:
üstarea tehnică, din punctul de vedere al
asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în
construcţii, potrivit legii;
üvaloarea de inventar a construcţiei;
üactul doveditor al forţei majore, după caz;

1. Situaţia existentă a
obiectivului de investiţii:
üstarea tehnică, din punctul
de vedere al asigurării
cerinţelor esenţiale de calitate
în construcţii, potrivit legii;
üvaloarea de inventar a
construcţiei;
üactul doveditor al forţei
majore, după caz;

Observații

Pentru un proiect
complex, se
utilizează formatul
standard al
Studiului de
Fezabilitate, la
care se adaugă
capitolele din
DALI.
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II.ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE
FEZABILITATE (SF)
ANEXA 2

DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE PENTRU
LUCRĂRI DE
INTERVENŢII (DALI)
ANEXA 3

PROIECT COMPLEX
(SF)

Observații

b) scenariile tehnico-economice
prin care obiectivele proiectului
de investiţii pot fi atinse (în cazul
în care, anterior studiului de
fezabilitate, nu a fost elaborat un
studiu de prefezabilitate sau un
plan detaliat de investiţii pe
termen lung):
üscenarii propuse (minimum
două);
üscenariul recomandat de către
elaborator;
üavantajele scenariului
recomandat;

2. Concluziile raportului de
expertiză tehnică/audit
energetic:
- prezentarea a cel puţin
două opţiuni;
- recomandarea expertului/
auditorului energetic asupra
soluţiei optime din punct de
vedere tehnic şi economic, de
dezvoltare în cadrul
documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii.

c) concluziile raportului de expertiză
tehnică/audit energetic:
- prezentarea a cel puţin două
opţiuni;
- recomandarea expertului/
auditorului energetic asupra soluţiei
optime din punct de vedere tehnic şi
economic
d) scenariile tehnico-economice prin
care obiectivele proiectului de investiţii
pot fi atinse (în cazul în care, anterior
studiului de fezabilitate, nu a fost
elaborat un studiu de prefezabilitate sau
un plan detaliat de investiţii pe termen
lung):
üscenarii propuse (minimum două);
üscenariul recomandat de către
elaborator;
avantajele scenariului recomandat;

În cadrul Proiectului
complex, se vor prelua la
pct.d ) si optiunile raportului
de expertiză/audit energetic
pe langă cele legate de
obiectivele noi.
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II.ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE
FEZABILITATE (SF)
ANEXA 2

c) descrierea constructivă,
funcţională şi tehnologică,
după caz;
3. Date tehnice ale investiţiei:
a) zona şi amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului
care urmează să fie ocupat;

c) situaţia ocupărilor definitive
de teren: suprafaţa totală,
reprezentând terenuri din
intravilan/extravilan;

DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE PENTRU
LUCRĂRI DE
INTERVENŢII (DALI)
ANEXA 3

Date tehnice ale investiţiei:

PROIECT COMPLEX
(SF)

Observații

e) descrierea constructivă,
funcţională şi tehnologică,
după caz;
3. Date tehnice ale investiţiei:

1. Descrierea lucrărilor de bază a) zona şi amplasamentul;
şi a celor rezultate ca necesare
de efectuat în urma realizării
lucrărilor de bază;

Se recomandă la varianta
DALI, completarea datelor
referitoare la zona si
amplasament și la statutul
juridic al imobilului.

b) statutul juridic al terenului
care urmează să fie ocupat;
c) descrierea lucrărilor de bază
şi a celor rezultate ca necesare
de efectuat în urma realizării
lucrărilor de bază;
d) situaţia ocupărilor definitive
de teren: suprafaţa totală,
reprezentând terenuri din
intravilan/extravilan;
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ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE
FEZABILITATE (SF)
ANEXA 2

d) studii de teren:
üstudii topografice cuprinzând
planuri topografice cu
amplasamentele reperelor, liste
cu repere în sistem de referinţă
naţional;
üstudiu geotehnic cuprinzând
planuri cu amplasamentul
forajelor, fişelor complexe cu
rezultatele determinărilor de
laborator, analiza apei
subterane, raportul geotehnic
cu recomandările pentru
fundare şi consolidări;
üalte studii de specialitate
necesare, după caz;

DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE PENTRU
LUCRĂRI DE
INTERVENŢII (DALI)
ANEXA 3

PROIECT COMPLEX
(SF)

Observații

e) studii de teren:
üstudii topografice cuprinzând
planuri topografice cu
amplasamentele reperelor, liste
cu repere în sistem de referinţă
naţional;
üstudiu geotehnic cuprinzând
planuri cu amplasamentul
forajelor, fişelor complexe cu
rezultatele determinărilor de
laborator, analiza apei
subterane, raportul geotehnic
cu recomandările pentru
fundare şi consolidări;
alte studii de specialitate
necesare, după caz;

Se recomandă corelarea
continutului DALI cu cel al
Legii nr. 50/1991, actualizata,
privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, cu
privire la necesitatea atașării
studiilor topografice precum și
a studiului geotehnic (în cazul
intervenției asupra structurii de
rezistență: infrastructură,
zidărie).
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ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE
FEZABILITATE (SF)
ANEXA 2

e) Caracteristicile principale
ale construcţiilor din cadrul
obiectivului de investiţii,
specifice domeniului de
activitate, şi variantele
constructive de realizare a
investiţiei, cu recomandarea
variantei optime pentru
aprobare;

DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE PENTRU
LUCRĂRI DE
INTERVENŢII (DALI)
ANEXA 3

PROIECT COMPLEX
(SF)

2. Descrierea, după caz, a
lucrărilor de modernizare
efectuate în spaţiile
consolidate/reabilitate/reparate;

f) Descrierea, după caz, a
lucrărilor de modernizare
efectuate în spaţiile
consolidate/reabilitate/reparate;

Observații

g) Caracteristicile principale
ale construcţiilor din cadrul
obiectivului de investiţii,
specifice domeniului de
activitate, şi variantele
constructive de realizare a
investiţiei, cu recomandarea
variantei optime pentru
aprobare;

11

II.ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE
FEZABILITATE (SF)
ANEXA 2

DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE PENTRU
LUCRĂRI DE
INTERVENŢII (DALI)
ANEXA 3

PROIECT COMPLEX
(SF)

f) Situaţia existentă a
utilităţilor şi analiza de
consum:
- necesarul de utilităţi pentru
varianta propusă promovării;
- soluţii tehnice de asigurare
cu utilităţi;

3. Consumuri de utilităţi:
a) necesarul de utilităţi
rezultate, după caz în situaţia
executării unor lucrări de
modernizare;
b) estimări privind depăşirea
consumurilor iniţiale de
utilităţi.

f) Situaţia existentă a
utilităţilor şi analiza de
consum:
- necesarul de utilităţi pentru
varianta propusă promovării;
- soluţii tehnice de asigurare
cu utilităţi;

g) Concluziile evaluării
impactului asupra mediului;

Observații

g) Concluziile evaluării
impactului asupra mediului;
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II.ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE
FEZABILITATE (SF)
ANEXA 2

DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE PENTRU
LUCRĂRI DE
INTERVENŢII (DALI)
ANEXA 3

4. Durata de realizare şi etapele Durata de realizare şi etapele
principale; graficul de realizare principale;graficul de realizare a
a investiţiei
investiţiei
COSTURILE ESTIMATIVE
ALE INVESTIŢIEI
1. Valoarea totală cu detalierea pe
structura devizului general;

2. Eşalonarea costurilor
coroborate cu graficul de
realizare a investiţiei.

PROIECT COMPLEX
(SF)

Observații

4. Durata de realizare şi etapele Se recomandă acordarea unei
principale; graficul de realizare atenții sporite realizării acestui
a investiţiei
grafic!

COSTURILE ESTIMATIVE
COSTURILE ESTIMATIVE
ALE INVESTIŢIEI
ALE INVESTIŢIEI
1. Valoarea totală cu detalierea pe 1. Valoarea totală cu detalierea pe Conform Anexei 4 HG 28 structura devizului general;
structura devizului general;
METODOLOGIE
Întocmirea devizului general pentru privind elaborarea devizului
întregul proiect complex de
general pentru obiective de
investiţii, se va realiza cu
investiţii şi lucrări de intervenții
evidenţierea distinctă pe capitole şi
și Anexei 5 - Structura devizului
subcapitole de cheltuieli a valorii
general pe capitole de cheltuieli.
aferente lucrărilor de investiţii şi
”Obiectul de construcţie este o
lucrărilor de intervenţii la
parte a obiectivului de investiţie,
construcţii existente, inclusiv
cu funcţionabilitate distinctă în
instalaţii aferente.
cadrul ansamblului acestuia.
2. Ealonarea costurilor
2. Eşalonarea costurilor
Delimitarea obiectelor din cadrul
coroborate cu graficul de
coroborate cu graficul de
obiectivului de investiţie se face
realizare a investiţiei.
realizare a investiţiei.
la faza de proiectare-studiu de
fezabilitate de către proiectant”
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II.ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE
FEZABILITATE (SF)
ANEXA 2

ANALIZA COSTBENEFICIU
1. Identificarea investiţiei şi
definirea obiectivelor, inclusiv
specificarea perioadei de
referinţă;

2. Analiza opţiunilor

DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE PENTRU
LUCRĂRI DE
INTERVENŢII (DALI)
ANEXA 3
INDICATORI DE
APRECIERE A EFICIENŢEI
ECONOMICE
Analiza comparativă a costului
realizării lucrărilor de
intervenţii faţă de valoarea de
inventar a construcţiei.

PROIECT COMPLEX
(SF)

Observații

ANALIZA COSTBENEFICIU
1. a. Identificarea investiţiei şi
definirea obiectivelor, inclusiv
specificarea perioadei de
referinţă;
1. b. Analiza comparativă a
costului realizării lucrărilor de
intervenţii faţă de valoarea de
inventar a construcţiei.
2. Analiza opţiunilor

Se vor lua în considerare:
Varianta zero (variantă fără
investiţie), varianta maximă
(variantă cu investiţie
maximă), varianta medie
(variantă cu investiţie medie);
se va preciza varianta selectată.
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II. ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE
FEZABILITATE (SF)
ANEXA 2

DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE PENTRU
LUCRĂRI DE
INTERVENŢII (DALI)
ANEXA 3

PROIECT COMPLEX
(SF)

3. Analiza financiară, inclusiv
calcularea indicatorilor de
performanţă financiară: fluxul
cumulat, valoarea actuală netă,
rata internă de rentabilitate şi
raportul cost-beneficiu;
4. Analiza economică, inclusiv
calcularea indicatorilor de
performanţă economică:
valoarea actuală netă, rata
internă de rentabilitate şi
raportul cost-beneficiu;
5. Analiza de senzitivitate;

3. Analiza financiară, inclusiv
calcularea indicatorilor de
performanţă financiară: fluxul
cumulat, valoarea actuală netă,
rata internă de rentabilitate şi
raportul cost-beneficiu;
4. Analiza economică, inclusiv
calcularea indicatorilor de
performanţă economică:
valoarea actuală netă, rata
internă de rentabilitate şi
raportul cost-beneficiu;
5. Analiza de senzitivitate;

6. Analiza de risc.

6. Analiza de risc.

Observații

Este obligatorie doar în cazul
investiţiilor publice majore.
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II.ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE
FEZABILITATE (SF)
ANEXA 2

DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE PENTRU
LUCRĂRI DE
INTERVENŢII (DALI)
ANEXA 3

PROIECT COMPLEX
(SF)

SURSELE DE FINANŢARE
A INVESTIŢIEI
Sursele de finanţare a
investiţiilor se constituie în
conformitate cu legislaţia în
vigoare şi constau din fonduri
proprii, credite bancare,
fonduri de la bugetul de stat/
bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de
stat, fonduri externe
nerambursabile şi alte surse
legal constituite.
ESTIMĂRI PRIVIND
FORŢA DE MUNCĂ
OCUPATĂ PRIN
REALIZAREA INVESTIŢIEI
1. Număr de locuri de muncă
create în faza de execuţie;

SURSELE DE FINANŢARE
A INVESTIŢIEI
Sursele de finanţare a
investiţiilor se constituie în
conformitate cu legislaţia în
vigoare şi constau din fonduri
proprii, credite bancare,
fonduri de la bugetul de stat/
bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de
stat, fonduri externe
nerambursabile şi alte surse
legal constituite.
ESTIMĂRI PRIVIND
FORŢA DE MUNCĂ
OCUPATĂ PRIN
REALIZAREA INVESTIŢIEI
1. Număr de locuri de muncă
create în faza de execuţie;

SURSELE DE FINANŢARE
A INVESTIŢIEI
Sursele de finanţare a
investiţiilor se constituie în
conformitate cu legislaţia în
vigoare şi constau din fonduri
proprii, credite bancare,
fonduri de la bugetul de stat/
bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de
stat, fonduri externe
nerambursabile şi alte surse
legal constituite.
ESTIMĂRI PRIVIND
FORŢA DE MUNCĂ
OCUPATĂ PRIN
REALIZAREA INVESTIŢIEI
1. Număr de locuri de muncă
create în faza de execuţie;

2. Număr de locuri de muncă
create în faza de operare.

2. Număr de locuri de muncă
create în faza de operare.

2. Număr de locuri de muncă
create în faza de operare.

Observații

Se vor corela cu precizările
din Ghidul Solicitantului în
cazul studiilor elaborate
pentru obiective de investiții
pentru care se vor accesa
finanțări nerambursabile.

Proiectantul va realiza o
estimare în funcție de
complexitatea lucrărilor.
Se recomandă acordarea unei
atenții sporite, analiza
16
posturilor necesare!

II.ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE
FEZABILITATE (SF)
ANEXA 2

DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE PENTRU
LUCRĂRI DE
INTERVENŢII (DALI)
ANEXA 3

PROIECT COMPLEX
(SF)

Observații

PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI AI
INVESTIŢIEI
1. Valoarea totală (INV),
inclusiv TVA (mii lei) (în
preţuri - luna, anul, 1 euro
= ..... lei),
din care:
- construcţii-montaj (C+M);
2. Eşalonarea investiţiei (INV/
C+M):
- anul I;
- anul II
.................;
3. Durata de realizare (luni);

PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI AI
INVESTIŢIEI
1. Valoarea totală (INV),
inclusiv TVA (mii lei) (în
preţuri - luna, anul, 1 euro
= ..... lei),
din care:
- construcţii-montaj (C+M);
2. Eşalonarea investiţiei (INV/
C+M):
- anul I;
- anul II
.................;
3. Durata de realizare (luni);

PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI AI
INVESTIŢIEI
1. Valoarea totală (INV),
inclusiv TVA (mii lei) (în
preţuri - luna, anul, 1 euro
= ..... lei),
din care:
- construcţii-montaj (C+M);
2. Eşalonarea investiţiei (INV/
C+M):
- anul I;
- anul II
.................;
3. Durata de realizare (luni);

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi
valorice);
5. Alţi indicatori specifici
domeniului de activitate în care
este realizată investiţia, după
caz.

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi
valorice);
5. Alţi indicatori specifici
domeniului de activitate în care
este realizată investiţia, după
caz.

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi
valorice);
5. Alţi indicatori specifici
Echipamente, mobilier, softdomeniului de activitate în care uri, etc.
este realizată investiţia, după
caz.
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Capacitati:
Ex: suprafață desfăsurată
restaurata, reabilitată,
modernizată, suprafață
desfășurată clădire nouă,
lungime drumuri, etc.
Se va realiza o listă care
cuprinde atât unitățile fizice cât
și valorice (valorile se pot
prelua din devizele pe obiecte).

ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE
FEZABILITATE (SF)
ANEXA 2

DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE PENTRU
LUCRĂRI DE
INTERVENŢII (DALI)
ANEXA 3

AVIZE ŞI ACORDURI DE
PRINCIPIU
1. Avizul beneficiarului de
investiţie privind necesitatea şi
oportunitatea investiţiei;

AVIZE ŞI ACORDURI DE
PRINCIPIU

2. Certificatul de urbanism;

1. Certificatul de urbanism;

PROIECT COMPLEX
(SF)

AVIZE ŞI ACORDURI DE
PRINCIPIU
1. Avizul beneficiarului de
investiţie privind necesitatea şi
oportunitatea investiţiei;

2. Certificatul de urbanism;

Observații

Cheltuielile de investiţii
aferente lucrărilor de
intervenţii se aprobă de către
ordonatorul principal de
credite, conform prevederilor
art. 46 alin. (3) din Legea nr.
500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările
ulterioare.
HCL, HCJ privind aprobarea
Documentației tehnicoeconomice / SF/DALI cfm
Legii 215/2001 actualizată.
Se va verifica dacă Autoritatea
Contractanta a solicitat
prezentarea avizelor legale

18

ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE
FEZABILITATE (SF)
ANEXA 2

DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE PENTRU
LUCRĂRI DE
INTERVENŢII (DALI)
ANEXA 3

PROIECT
COMPLEX
(SF)

Observații

Este necesară obţinerea avizelor/
acordurilor furnizorilor/
administratorilor de utilităţi (alimentare
cu apă, canalizare, electricitate, gaze,
termoficare, telecomunicaţii,
salubritate, transport urban – inclusiv
soluţiile de asigurare, branşare şi
racordare a acestora la infrastructura
edilitară, după caz) stabilite prin
certificatul de urbanism, inclusiv pentru
restricţiile impuse pentru siguranţa
funcţionării reţelelor de transport
energetic sau tehnologic din zona de
amplasament, după caz.

3. Avize de principiu privind
asigurarea utilităţilor (energie
termică şi electrică, gaz metan,
apă-canal, telecomunicaţii etc.);

2. Avize de principiu privind
asigurarea utilităţilor (energie
termică şi electrică, gaz metan,
apă-canal, telecomunicaţii etc.);

3. Avize de principiu
privind asigurarea
utilităţilor (energie termică
şi electrică, gaz metan,
apă-canal, telecomunicaţii
etc.);

4. Acordul de mediu;

3. Acordul de mediu;

4. Acordul de mediu;

5. Alte avize şi acorduri de
principiu specifice.

4. Alte avize şi acorduri de
principiu specifice.

5. Alte avize şi acorduri de
principiu specifice.

Ex: Aviz Comisia zonala sau Națională
de Monumente Istorice, Aviz ANIF,
Apele Romane, etc.
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ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE
FEZABILITATE (SF)
ANEXA 2

1. Plan de amplasare în zonă
(1:25000 - 1:5000);
2. Plan general (1: 2000 1:500);
3. Planuri şi secţiuni generale
de arhitectură, rezistenţă,
instalaţii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor
specialităţilor ce concură la
realizarea proiectului;
4. Planuri speciale, profile
longitudinale, profile
transversale, după caz.

DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE PENTRU
LUCRĂRI DE
INTERVENŢII (DALI)
ANEXA 3
1. Plan de amplasare în zonă
(1:25000 - 1:5000);
2. Plan general (1: 2000 1:500);
3. Planuri şi secţiuni generale
de arhitectură, rezistenţă,
instalaţii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor
specialităţilor ce concură la
realizarea proiectului;
4. Planuri speciale, profile
longitudinale, profile
transversale, după caz.

PROIECT COMPLEX
(SF)

1. Plan de amplasare în zonă
(1:25000 - 1:5000);
2. Plan general (1: 2000 1:500);
3. Planuri şi secţiuni generale
de arhitectură, rezistenţă,
instalaţii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor
specialităţilor ce concură la
realizarea proiectului;
4. Planuri speciale, profile
longitudinale, profile
transversale, după caz.

Observații

Pentru DALI și PROIECT COMPLEX,
se vor atașa relevee ale fiecarui nivel,
se va prezenta situația existentă și
situația propusă. Se recomandă
evidentierea pe relevee a situației
existente (note, marcaje, inserare
foto). De asemenea se recomandă
realizarea inventarului stării fiecărei
încăperi prin extragerea unui medalion
al incaperii și precizarea surafetei,
dimensiunilor, stării tâmplăriei,
tencuielilor, zugrăvelilor, pardoselilor,
instalațiilor.
În cazul lucrărilor care prevăd extinderi
de lucrări de instalații edilitare sau
lucrări noi, se recomandă realizarea
unui plan general în care să fie
marcate foarte clar toate rețelele. Se
va atașa o legendă care va include
toate specialitățile (electrice, retele
apă, canalizare, post trafo, etc.)

20

II.ANALIZA COMPARATIVĂ CONȚINUT SF – DALI –
PROIECT COMPLEX
Exemplu de descriere
a situatiei existente a încăperii
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III. STRUCTURĂ PT – CAIET DE SARCINI ACHIZȚIE PT
– AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
STRUCTURĂ PT
•Acesta se va elabora în conformitate cu Ordinul Nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru
aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"
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III. STRUCTURĂ PT – CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PT
– AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
Art 1, Art 1 Anexa 1 Ordin 863/2008
Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia ce
conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia
lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de
asigurare şi certificare a calităţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi
acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar.
Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu
materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor
proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără
a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate/documentaţie de
avizare.
Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate/documentaţiei de
avizare, etapă în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile
principale ale lucrării şi în care au fost obţinute toate avizele şi acordurile de principiu,
în conformitate cu prevederile legale.
23

III. STRUCTURĂ PT – CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PT
– AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
A. Părţile scrise
1. Date generale:
- denumirea obiectivului de investiţii;
- amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală
şi/sau alte date de identificare);
- titularul investiţiei;
- beneficiarul investiţiei;
- elaboratorul proiectului.

2. Descrierea generală a lucrărilor
2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care
fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri
asupra următoarelor elemente:
a) amplasamentul;
b) topografia;
c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) prezentarea proiectului pe specialităţi;
f) devierile şi protejările de utilităţi afectate;
g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi
altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;
h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi
altele asemenea;
i) trasarea lucrărilor;
j) antemăsurătoarea;
2.2. Memorii tehnice pe specialităţi (arhitectură,
rezistență, instalații electrice, termice, sanitare, rețele edilitare,
organizare de șantier)
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III. STRUCTURĂ PT – CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PT
– AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
3. Caietele de sarcini (elaborarea caietelor de sarcini se
face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti, pentru
fiecare categorie de lucrare)

Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:
a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele
justificative pentru dimensionarea elementelor de
construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru
fiecare element de construcţie în parte. Breviarele de
calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi
ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe
utilizate;
b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;
c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate,
toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru
materialele componente ale lucrării, cu indicarea
standardelor;
d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea
execuţiei lucrării;
e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale
lucrării;

f) standardele, normativele şi alte prescripţii, care
trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii,
execuţie, montaj, probe, teste, verificări;
4. Listele cu cantităţile de lucrări
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv
(formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de
lucrări, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de
lucrări (formularul F3);
d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente
tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor
tehnologice (formularul F5);
f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii
provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza
formularul F3.).
SE RECOMANDA ANALIZA ATENTĂ A
DEFINIRII OBIECTELOR!
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III. STRUCTURĂ PT – CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PT
– AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
5. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)

B. Părţile desenate
1. Planşe generale
2. Planşele principale ale obiectelor
2.1. Planşe de arhitectură
2.2. Planşe de structură
2.3. Planşe de instalaţii
2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice
2.5. Planşe de dotări
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III. STRUCTURĂ PT – CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PT
– AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
Recomandări elaborare caiet de sarcini achiziție servicii de proiectare:
qEste esențial ca AC să elaboreze caietul de sarcini pentru achiziția serviciilor de proiectare
(SF/DALI/PT/DE) chiar dacă achiziția serviciilor se face prin cumpărare directă.
qTema de proiectare care se regasește în caietul de sarcini trebuie să fie bine definită, să
cuprindă date concrete despre:
üamplasament
üproprietate
üregimul de înălțime
üdestinația obiectivului (vor fi cuprinse detalii în functie de specificul obiectului)
üfolosința actuală (detaliere constrangeri de execuție dacă este cazul)
üstructura de rezistență propusă
üamenajări propuse / lucrări noi / restaurare / reabilitare / modernizare /extindere
üprecizarea intenției de a fi cuprinse anumite dotări/echipamente/active necorporale
üinformații referitoare la rețelele de utilități din zona
üsurse de finanțare
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III. STRUCTURĂ PT – CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PT
– AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
Destinația obiectivului (tema de proiectare)
-în funcție de specificul obiectivului de investiții, se vor furniza date cât mai
cuprinzătoare referitoare la situația actuală (Ex: în cazul unei școli se vor cuprinde toate
informațiile referitoare la numărul de clase, organizarea cursurilor – de zi/de dupa
amiaza, laboratoare, spații administrative, etc. )

Cerințe cuprinse în caietul de sarcini:
Se vor formula cât mai detaliat cerințele pe care AC le solicită și precizarea legislației
la care se face referire:
-Elaborarea SF / DALI conform HG 28/2008
-Realizare expertize tehnice, studii (arheologice, istorice, geologice)
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III. STRUCTURĂ PT – CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PT
– AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
Cerințe minime cuprinse în caietul de sarcini:
Se vor formula cât mai detaliat cerințele pe care AC le solicită, se va preciza legislația
la care se face referire:
•Elaborarea SF / DALI conform HG 28/2008 si ORDIN 276/2009 (proiect complex);
•Elaborarea PT conform ORDIN 863/2008; Prezentare DTAC/DTAD/DTOE;
•Realizare expertize tehnice, studii (arheologice, istorice, geologice, topografice,
hidrologice, etc);
•Realizare documentații obținere avize (mediu, sanitar, sanitar-veterinar, cultură,ANIF,
Apele Române, utilități – după caz);
•Adaptarea soluțiilor propuse în cazul modificărilor sau clarificărilor cerute de avizatori
sau de către verificatorii tehnici;
•Se va solicita proiectantului asigurarea corelarii propunerii tehnice cu prevederile
planurilor de amenajare ale oraşului, existente, precum şi cu studiile conexe,
respectarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU, PUZ)
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III. STRUCTURĂ PT – CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PT
– AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
Cerințe minime cuprinse în caietul de sarcini:
-Se va solicita proiectantului asigurarea unei estimări a valorilor din cadrul
documentației economice cât mai apropiate de valorile de piață. Pentru achizițiile de
dotari, echipamente, active necorporale, se vor solicita de către proiectant oferte de pret
pe care le va analiza împreună cu AC.
-Se va solicita proiectantului asigurarea unei corelări între piesele scrise, desenate și
documentația economică, prezentarea unei antemăsurători clare, cantități de lucrări
preluate în formularele F3 verificabile. În cazul lucrărilor de intervenții se recomandă
solicitarea unor fise de evaluare pentru fiecare încăpere analizată și propusă pentru
reabilitare/modernizare, cantitătile din aceste fișe, urmând a fi preluate în
antemasurătoare.

30

III. STRUCTURĂ PT – CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PT
– AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
Cerințe minime cuprinse în caietul de sarcini:
-Se va solicita asigurarea asistenței pe perioada solicitărilor de clarificări din partea
finanțatorului
-Se va solicita asigurarea Asistenței Tehnice pe perioada execuției lucrărilor
-Se va solicita asigurarea asistenței pe perioada derulării licitației / asigurarea
răspunsurilor la solicitării de clarificări
-Se va preciza de catre AC, numarul de exemplare predate pe fiecare tip de
documentatie, obligativitatea predării și în format electronic, termenul impus de
realizare pentru fiecare documentatie.
Precizări:
În etapa de proiectare, se va respecta Legea 10/1995, Legea nr. 177/2015 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, normele,
normativele în vigoare.
31

III. STRUCTURĂ PT – CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PT
– AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
Precizări (continuare):
Se atenționează asupra faptului că în cadrul Art. 221 din Legea nr. 177/2015 , se :
•Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia
tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane
fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a
investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat
de un expert tehnic atestat.”
•Conf. Art. 291 Proiectanţii, precum şi specialiştii atestaţi tehnico-profesional sau
autorizaţi, prevăzuţi la art. 6, au obligaţia să încheie asigurări de răspundere civilă
profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică.
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III. STRUCTURĂ PT – CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PT
– AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
Precizări (continuare):
Cfm art.40 din Legea nr. 177/2015 :
• (1) Investitorii sau proprietarii au obligaţia să vireze către Inspectoratul de Stat în Construcţii I.S.C. o sumă echivalentă cu o cotă de 0,5% din valoarea autorizată, fără TVA, a lucrărilor
pentru realizarea construcţiilor noi şi a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente pentru
care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire/desfiinţare, cu excepţia investitorilor/
proprietarilor care realizează lucrări de intervenţie pentru consolidarea clădirilor de locuit
încadrate în clasa I de risc seismic.
•(2) Suma echivalentă cotei de 0,5% prevăzută la alin. (1) se determină şi se virează către
Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. astfel:
•a) 50% din suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii lucrărilor autorizate se virează, de
către investitori sau proprietari, la data transmiterii la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.
a înştiinţării privind data începerii lucrărilor autorizate, astfel cum este prevăzut în Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
•b) suma rezultată ca diferenţă dintre suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii finale, fără
TVA, a lucrărilor executate şi suma virată potrivit prevederilor lit. a) se virează de către
investitori sau proprietari la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
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III. STRUCTURĂ PT – CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PT
– AVANTAJE – DEZAVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
AVANTAJE LICITARE SF/DALI/Proiect complex împreuna cu PT:
-Maturitate ridicată a proiectului, coerență la nivelul întregii documentații;
-Punctaj ridicat în cazul accesării fondurilor nerambursabile;
-Evaluare realista a costurilor de execuție;
-Urmare a detalierilor solutiei din PT, se poate reface înainte de depunerea
documentatie spre finantare și DALI/PT/ Proiect Complex pentru a fi în concordanță cu
PT-ul și pentru a fi transmis la ISC în vederea avizarii.
-Evitarea situației de analiză a ”dreptului de proprietate intelectuală”.
-Aviz ISC pentru solutia DALI/SF - PT
DEZAVANTAJE LICITARE SF/DALI/Proiect complex împreună cu PT:
- Riscul de a aloca o sumă ridicată în condițiile neaprobării proiectului spre finanțare.
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III. STRUCTURĂ PT – CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PT
– AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
Verificarea documentatiilor SF/DALI/Proiect complex/PT predate către
Autoritatea Contractantă:
-Se recomandă realizarea unui check-list de către AC corelat cu cerințele din
caietul de sarcini și cu specificatiile/capitolele solicitate cfm legislației.
-Se va verifica cuprinderea tuturor capitolelor în documentația predata,
existenta tuturor exemplarelor, existența studiilor, a documentațiilor pentru
obtinerea avizelor.
-Se va verifica prin grija compartimentelor de specialitate ale AC, conținutul
documentațiilor, corelarea între piesele scrise-desenate-documentatia
economica. Se recomandă înainte de predarea finală, recepționarea și
analizarea propunerii prealabile, prezentarea soluțiilor, a costurilor, inițierea
unui proces interactiv de lucru cu proiectantul.

35

III. STRUCTURĂ PT – CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PT
– AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
Diverse aspecte constatate pe parcursul evaluării proiectelor:
-În cazul intervențiilor asupra clădirilor existente: planuri incomplete, fără
legendă intervenții, fără cote, fără suprafețe, nu există evaluări aferente
încăperilor pentru a putea avea o imagine clară asupra tuturor intervențiilor.
Sunt atașate doar F3 cuprinzand global listele de cantități.
-Definirea obiectelor nu este corespunzătoare (Ex: obiect arhitectură,
rezistență, instalații, obiect drum in cazul unui proiect care include mai multe
străzi, etc.)
-Încadrarea costurilor la capitole necorespunzătoare (Ex: realizarea utilităților
aferente obiectivului la cap.4 în loc de cap.2).
-Lipsă de evaluări de preț (nu există devize, evaluari conforme norme de cost,
oferte echipamente, rulări programe, etc). Nu sunt cuprinse toate cantitățile de
lucrări.
-Soluțiile oferite sunt învechite, sau nu se pretează structurii în cauză.
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III. STRUCTURĂ PT – CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PT
– AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
Diverse aspecte constatate pe parcursul evaluării proiectelor
(continuare):
-Realizarea de documentații incomplete (lipsă planuri, rapoarte de audit
energetic, studii);
-Realizarea de documentații în condițiile în care amplasamentul nu este scos
din circuitul agricol, teren in proprietatea privată a CL si nu in publica, probleme
privind proprietatea terenului, lărgiri drumuri, în condiții de defrișări fără
obținerea avizelor în prealabil sau fără exproprieri;
-Necorelarea pieselor scrise cu cele desenate, lipsa descrierilor tehnice.
-Soluțiile din PT nu țin cont de soluțiile din avize (cel mai frecvent caz aviz
ENEL)
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IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC
CONDITII CONTRACTUALE FIDIC
(Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi)

FIDIC
qOrganizaţie profesională internaţională, reunind în cadrul său organizaţiile profesionale
naţionale de ingineri-consultanţi.
qSediu central: Geneva
qÎ̂nfiinţată în anul 1913 de către Franţa, Belgia şi Elveţia
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IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC
Tipuri de contracte:
§Cartea Roşie – Condiţii de Contract pentru construcţii de clădiri şi lucrări de
inginerie proiectate de către Beneficiar
§Cartea Galbenă - Condiţii de Contract pentru echipamente electrice şi
mecanice şi pentru clădiri şi lucrări de inginerie proiectate de către Antreprenor
§Cartea Verde - Forma Scurtă a Contractului – pentru lucrări de mică
anvergură
§Cartea Argintie - Condiţii de Contract pentru Proiecte la Cheie
În data de 27 iunie 2006 a fost semnat un Acord între Ministerul Economiei şi Finanţelor din România
şi FIDIC, prin care, FIDIC a garantat Ministerului drepturi ne-exclusive pentru traducerea în limba
română şi includerea în legislaţie a documentelor de mai sus.
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IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC
CARTEA ROȘIE
Condiţii de Contract pentru construcţii de clădiri şi lucrări de inginerie
proiectate de către Beneficiar
Se recomandă pentru clădiri sau lucrări inginereşti proiectate de către
Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia, Inginerul.
În cadrul acestui tip de contract Antreprenorul execută lucrările în conformitate
cu un proiect asigurat de către Beneficiar. Totuşi, lucrările pot include unele
elemente pentru lucrări civile, mecanice, electrice şi / sau de construcţii
proiectate de către Antreprenor.
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IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC
CARTEA GALBENĂ
Condiţiile de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare - se
recomandă pentru furnizarea echipamentelor electrice şi / sau mecanice şi pentru
proiectarea şi execuţia clădirilor sau lucrărilor inginereşti.
În cadrul acestui tip de contract, Antreprenorul, în conformitate cu cerinţele
Beneficiarului, întocmeşte proiectul şi furnizează echipamente şi / sau execută
lucrări care pot include orice combinaţie de lucrări civile, mecanice, electrice şi / sau
de construcţii.
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IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC
CARTEA VERDE
Forma Scurtă a Contractului - se recomandă pentru clădiri sau lucrări
inginereşti cu valoare relativ redusă.
Această formă de contract poate să fie potrivită pentru:
-contracte cu valoare mai mare, în special pentru lucrări relativ simple sau
lucrări repetitive, sau unor lucrări de scurtă durată. În cadrul acestui tip de
contract, Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu un proiect asigurat
de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia.
-contract care include, lucrări civile, mecanice, electrice şi / sau de construcţii,
proiectate de către Antreprenor.
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IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC
CARTEA ARGINTIE
Condiţiile de Contract pentru Proiecte la Cheie, care pot să corespundă asigurării, la
cheie, a unui proces tehnologic, a unei centrale electrice, a unei uzine sau instalaţii
similare, a unui proiect de infrastructură sau alt tip de proiect, unde este cerut un grad
mai mare de siguranţă referitor la costul final şi durata de execuţie, şi Antreprenorul îşi
asumă responsabilitatea totală pentru proiectarea şi execuţia proiectului, Beneficiarul
implicându-se în mică măsură.
În cadrul acestui tip de proiect, Antreprenorul realizează Proiectarea, Achiziţia şi
Construcţia, furnizând un produs complet, pregătit pentru a fi pus în funcţiune ("la
cheie").
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IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC
Documentele de licitatie FIDIC ROȘU
(execuție):

VOLUMUL 1. Instructiuni pentru
ofertanti
VOLUMUL 2 Condiții de contract
(Conditii Generale & Conditii Specifice)
VOLUMUL 3 Specificatii tehnice /
Cerintele Angajatorului
VOLUMUL 4 Lista de cantități
VOLUMUL 5 Documentele proiectului /
Desenele

Documentele de licitatie FIDIC GALBEN
(proiectare+execuție):

VOLUMUL 1. Instructiuni pentru ofertanti
VOLUMUL 2 Condiții de contract (Conditii
Generale & Conditii Specifice)
VOLUMUL 3 Specificatii tehnice / Cerintele
Angajatorului
VOLUMUL 4 Liste
VOLUMUL 5 Documentele proiectului /
Desenele
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IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC
CONTINUT VOLUME (var. Utilizata în cadrul POS Mediu)
VOLUMUL 1- DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE (Instructiuni pentru ofertanti)
1.1.Fișa de date a achiziției
1.2.Formulare
VOLUMUL 2 - DATE REFERITOARE LA CONTRACT
2.1.Acord contractual
2.2.Condiții speciale de contract
2.3.Condiții generale de contract
VOLUMUL 3.1. - CERINŢELE SPECIFICE ALE BENEFICIARULUI (CAIETUL DE SARCINI)
VOLUMUL 3.2. - PROIECTUL TEHNIC (CAIETUL DE SARCINI)
VOLUMUL 4 - LISTE DE CANTITĂȚI(CAIETUL DE SARCINI)
4.1.Preambul la listele de cantități
4.2.Liste de cantități
4.3.Grafic de execuție
VOLUMUL 5 - DESENELE
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IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC
DECONTAREA LUCRĂRILOR
CARTEA ROSIE

CARTEA GALBENA

12.1.Lucrările trebuie să fie măsurate şi evaluate în
vederea plăţii.
Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în Contract,
ori de câte ori Lucrările Permanente trebuie măsurate pe
baza înregistrărilor din documente, acestea vor fi pregătite
de către Inginer. Atunci când şi dacă i se va cere,
Antreprenorul va participa la examinarea înregistrărilor, va
conveni asupra lor cu Inginerul, şi va semna aceste
înregistrări odată convenite. Dacă Antreprenorul nu
participă, atunci înregistrările vor fi acceptate ca fiind
exacte.
12.2. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în
Contract şi fără a lua în considerare practica locală :
(a) măsurătorile se vor face pentru cantitatea netă reală a
fiecărui articol din Lucrările Permanente, şi
(b) metoda de măsurare va fi în conformitate cu Listele de
Cantităţi sau alte Liste aplicabile.

14.3. Antreprenorul va transmite Inginerului, la
sfârşitul perioadei de plată stabilită în Contract (sau la
sfârşitul fiecărei luni, dacă nu este stabilită), o situaţie
de lucrări, în şase exemplare, într-o formă aprobată de
către Inginer, în care va prezenta detaliat sumele la
care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, împreună
cu documentele justificative care vor cuprinde
raportul privind evoluţia lucrărilor potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind
Evoluţia Lucrărilor].
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IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC
Avantaje atat conditii carte rosie cat si carte galbena:
-Utilizarea unor clauze care reglementează în amănunt procedura de derulare a
contractului de lucrări, conduita părţilor, drepturile şi obligaţiile acestora.
-Rezolvarea diferendelor, evitarea proceselor
-Sunt stipulate clauze detaliate cu privire la regimul căilor de acces, al bunurilor
livrate pe şantier, al utilajelor şi materialelor asigurate de Antreprenor sau de
Beneficiar, măsurile necesare pentru protecţia mediului, aspecte legate de furnizarea
energiei, apei, gazelor şi a altor servicii, de sănătatea şi securitatea muncii, etc.
Avantaje conditii carte galbenă:
În cazul în care Autoritatea contractantă nu dispune de toate informațiile necesare
elaborării unui proiect sau timpul este foarte lung (ex: statii de epurare, gestiune
integrată deseuri, proiecte la care detaliile nu pot fi realizate decat odată cu
execuția,etc) sunt de preferat conditiile incluse în cartea galbenă.
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IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC
Dezavantaje conditii carte galbenă:
- Datorită deconturilor sub formă de sume forfetare există riscul decontărilor în plus.
-Materialele, tehnologiile indicate în proiectul tehnic elaborat prin grija antreprenorului
pot să facă obiectul unei dispute avțnd în vedere interesul antreprenorului de a se
incadra in costurile ofertate.
-Posibile necorelări cu metodologia de decontare a lucrărilor în cadrul POR.
Dezavantaje condiții carte roșie:
- Posibile necorelări cu metodologia de decontare a lucrărilor în cadrul POR în ceea ce
privește ordinele de variații.
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V.CONTRACTE CU RESPECTAREA OG 34/2006
•
•
•

Contracte de servicii
Contracte de furnizare
Contracte de lucrări (proiectare+lucrari)

Utilizarea formei de contract uzuale care cuprinde clauze specifice si clauze
obligatorii. Forma de contract nu face referire la INGINER, reglementează
doar relațiile dintre cele 2 părți.
ART. 4 (OUG 34/2006)
(1) Contractul de lucrări este acel contract de achiziţie publică care are ca obiect:
a) fie execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau execuţia unei construcţii;
b) fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau atât
proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii;
Doc. de achizitie va cuprinde formularele/cerintele atat pentru proiectare cat si pentru executie.
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V.CONTRACTE CU RESPECTAREA OG 34/2006
Utilizarea formei de contract uzuale care cuprinde clauze specifice si clauze
obligatorii. Forma de contract nu face referire la INGINER, reglementează
doar relațiile dintre cele 2 părți.
Avantaje: formă simplificată, uzuală, Autoritățile Contractante au dezvoltat
forme standartizate funcție de tipurile de contracte.
Dezavantaje: nu reglementează relațiile dintre toate părțile implicate în
realizarea unui proiect, nu precizează modul de abordare pentru o paletă largă
de posibile situații, nu definește termenele de realizare a diverselor activităti
(depunere certificat interimar, verificare, aprobare, refacere, etc.)
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VI. CONTRACT DIRIGENȚIE DE ȘANTIER
Se recomandă realizarea unui caiet de sarcini detaliat, chiar dacă achiziția se realizează
prin cumpărare directă.
Se vor cuprinde în caietul de sarcini toate informațiile referitoare la proiectul
implementat (extrase memorii, descriere amplasament, specialități).
Se va solicita personal atestat pe domenii de specialitate conform Ordinului 277/2012
pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier ,
aprobata prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii regionale si turismului nr.1496/2011. Se
recomandă solicitarea experienței similare.
Se vor preciza toate obligațiile diriginților de șantier.
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VI. CONTRACT DIRIGENȚIE DE ȘANTIER
RESPONSABILITĂȚI:
üÎn perioada de pregătire a investiţiei
üÎn perioada execuţiei lucrărilor
üLa recepţia lucrărilor
üÎn perioada de garanție
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VI. CONTRACT DIRIGENȚIE DE ȘANTIER
Responsabilitatile dirigintelui de santier in perioada de pregătire a investiţiei:
üverifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
üverifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
üstudiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
üverifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau
prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;
üverifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;
üverifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de
către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
üverifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
üverifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante şi le depune împreună cu proiectanţii de specialitate la IJC/ICB în
vederea vizării;
üverifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi
instituită;
ü emite un raport initial in care isi exprima punctul de vedere cu privire la documentele analizate si isi formuleaza observatiile daca este
cazul;
üpreiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;
üparticipă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
üpredau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;
üverifică existenţa si vizeaza „Programul de control al calitatii si verificarilor si incercarilor (PCCVI) “emis de catre constructor şi a
procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
üverifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la IJC;
üverifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;
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VI. CONTRACT DIRIGENȚIE DE ȘANTIER
Responsabilitatile dirigintelui de santier in perioada execuţiei lucrărilor:
üurmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectului tehnic,
caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;
üconduce evidenta cantităţilor de lucrări real executate şi a preţurilor de decontare;
üconfirmă situaţiile de lucrări, care vor fi însoţite obligatoriu de foi de ataşament;
üverifica si confirma centralizatorul situatiilor de lucrari emis de constructor;
üverifică existenţa documentelor de certificare a calităţii materialelor pentru construcţii (declaratii de performanta,
agremente tehnice, fise tehnice, etc) , respectiv corespondenţa calităţii materialelor puse in opera cu prevederile
cuprinse în proiecte;
üinterzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau
agrement tehnic;
üinterzice utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul
tehnic a expirat;
üverifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ
prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
üverifică respectarea Programul de control al calitatii si verificarilor si incercarilor (PCCVI) avizat , a procedurilor şi
instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
üinterzice executarea de lucrări de către personal necalificat;
üparticipă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
üefectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, in programul de control al calitatii lucrarilor vizat de ISC si
cu programul de control al calitatii si verificarilor si incercarilor (PCCVI) emis de constructor si avizat , semnează şi
ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, proceseverbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
üasistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
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VI. CONTRACT DIRIGENȚIE DE ȘANTIER
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea
construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
informează operativ beneficiarul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz,
propun oprirea lucrărilor;
verifica si vizeaza dispozitiile de santier emise de catre proiectantii de specialitate si documentele anexate acestora
( memorii , planse , antemasuratori NR si NCS );
urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor
tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;
anunţă IJC privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/ beneficiar pentru o perioadă mai mare de
timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;
anunţă IJC privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/
beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
monitorizeaza îndeaproape progresul şi calitatea lucrărilor şi atenţionează la timp beneficiarul asupra problemelor
care pot afecta costul sau timpul de execuţie a contractului de execuţie;
inregistrează evenimentele de pe şantier şi instrucţiunile date antreprenorului într-un registru;
păstrarea înregistrărilor, măsurătorilor lucrărilor finalizate cu detalii despre orice abatere de la prevederile contractului;
raportarea imediată către beneficiar a oricărui eveniment sau dispută ce necesită intervenţia şi asistarea acestora în
rezolvarea oricarei probleme şi completitudini;
să organizeze şi să conducă întâlniri săptămânale/lunare pe şantier şi întâlniri lunare de progres cu antreprenorul şi
managerul de proiect, să pregatească şi să emită minutele către toate parţile implicate;
să redacteze rapoarte lunare de progres, acestea trebuie sa fie in concordanta cu datele din situatiile de lucrari pe
care le emite constructorul si pe care dirigintii de santier le avizeaza;
rapoartele lunare de progres sa fie insotite si de jurnalul foto;
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VI. CONTRACT DIRIGENȚIE DE ȘANTIER
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

asistă beneficiarul în finalizarea oricarei plângeri neconcluzionate pentru plaţi suplimentare sau extinderi de timp
din partea antreprenorului;
informarea autorităţii contractante cu privire la toate defectele constatate în urma verificărilor efectuate şi
propunerea unor lucrări de remediere a acestora;
preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate
documentele prevăzute de reglementările legale şi o predă beneficiarului;
urmăreste dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predă terenul deţinătorului acestuia.
in cazul în care Dirigintele de şantier constată neconformitatea lucrărilor executate cu prevederile menţionate mai
sus, acesta are obligaţia de a întocmi Rapoarte de Neconformitate în care va preciza în ce constau
neconformităţile, descrierea detaliată a acestora şi termenul maxim de remediere. Reprezentantul Constructorului
în şantier va trebui să propună măsurile de remediere. Nici o neconformitate nu va fi stinsă pâna ce problemele
semnalate nu vor fi rezolvate.
Verifică planul de acţiuni pentru implementarea măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului,
întocmit pe baza documentelor contractului, cerinţelor Acordului de Mediu, precum şi monitorizarea implementării
acestor măsuri.
Verifică şi aprobă propunerile Constructorului privind mamagementul traficului şi măsurile de protecţia muncii atât
pentru personalul din şantier al Constructorului, cât şi pentru public, acolo unde este cazul.Organizarea de şantier,
accesul la/şi din şantier trebuie amenajate în aşa fel încât să nu distrugă mediul înconjurător, iar în privinta
programului de lucru , acesta să nu perturbe activitatea din mediul spitalicesc.
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VI. CONTRACT DIRIGENȚIE DE ȘANTIER
Responsabilitatile dirigintelui de santier la recepţia lucrărilor:
üasigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;
üurmăreşte soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;
üpreda investitorului actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei
finale.
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VI. CONTRACT DIRIGENȚIE DE ȘANTIER
Responsabilitatile dirigintelui de santier in perioada de garantie:
üSarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier în perioada de notificare a defectelor se referă, fără a
se limita la acestea, la remedierea defecţiunilor/ neconformităţilor constatate de către Comisie la
recepţia lucrărilor :
üDupă recepţia la terminarea lucrărilor, dirigintele de şantier urmăreşte rezolvarea remedierilor
cuprinse în anexa Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
üCertificarea la plată a sumelor reţinute sau confirmarea eliberării garanţiei de bună execuţie în
termenul prevăzut de contract.
üDirigintele de şantier va transmite executantului o notificare cu privire la defecţiunile care au aparut
în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea
s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant;
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