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1. DATE GENERALE

1.1 BENEFICIAR : U.A.T MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEŢUL IALOMIŢA .

1.2 AMPLASAMENT : Terenul cu o suprafaţá de 8.252 mp, face parte din domeniul pub1ic al U.A.T

Slobozia şi este situat în intravilanul Municipiului Slobozia,Tarla78612,P 44,45,46,Iot 1, nľ' cadastľal

39544 , CF 39544, în conformitate cu pľevederile H.C.L nr.53l3I.03.2021', art.1 cu următoarele vecinătăţi :

1.3 FINANŢARE INVESTIŢIE : Bugetul Local.

1.4 DESCRIEREA INVESTIŢIEI:

obiectivul geneľal al investiţiei : ,, Extindeľe Cimitiľ Uman caľtieľ Bora din Municipiul Slobozia''

este cupľins în H.C.L nr. II7l27.05.202I , Anexa nr.Z - Lista obiectivelor de investiţii pentru anu| 202lcu

finanţaľe paţială sau integrală de la buget - Lucrări în continuare' poziţia 38 .

Necesitatea si oportunitatea acestei investiţii este justificată prin faptul că în prezent Municipiul

Slobozia are un cimitiľ uman situat la intrarea în localitate pe partea dreapta a drumului judetean DJ 503,

care este foarte vechi şi fără locuri de veci disponibile. Prin implementarea investiţiei se propune

extinderea acestuia pnn realizarea unui cimitiľ uman modem dotat şi utilat după standardele actuale în

vigoare, situat în vęcinătatea sudică a cimitirului existent, la ieşiľea din oraş către localitatea Drajna.

Pentru realizarea acestui obiectiv, a fost ręa|lzat în anul 2020 Planll urbanistic zonal Extindere Cimitir

Bora, aprobat prin H.C.L. nr.5313L03.202I.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI : Autoritatea contractantá, Municipiul Slobozia doľeşte să atribuie

un contract de achíziţie publică având ca obiect ,, Proiectaľe Lucľări pľin gľija benefÎciaruluĺ pentľu

obiectivul de investiţii - Extĺndeľe Cimitir Uman caľtieľ Boľa din Municipiul Slobozia" caÍe

cupľinde următoarele etape '

Etapa I:
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Etapa II:

La elaborarea documentatięi enumerata mai sus, sę Va avea în vedęre respectarea următoarelor acte

normative:

- H.G.R 90712016 in 29.11.2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaboraľe a devizului

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii'

- Legea nľ. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile fl'lnerare, publicată

în M. of. nĺ. 520 din data de 11 iulie 2014;

- Hotărârea Guveľnului României nr.741 din 12 octombľĺe 2016 pentru aprobaľea Normelor tehnice

şi sanitare aĺe serviciilor ftmerare, înhl,lmării, transportului şi deshumării cadavrelor umąn4 cimitireĺor,

crematoriilor Ltmane, precum şi a criteriilor pľofesionąle pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii

de senicii fatnerare ;

- H.C.L. 5313l.03.2021 privind aptobarea Planului Urbanistic zonal Extindere Cimitir Bora şi R.L.U

aferent.

3. DURATA CONTRACTULu ŞI TERMENE DE EXECUŢIE

Duľata contľactului va fi de la emiterea ordinului đe începeľe a serviciilor până la recepţia la terminarea

lucrăriloľ '

Contractul se đesfăşoaráîn} etape , iar tęrmenele de exeĘie efęctivă pentru rcalizarca fiecărei etape a

contractului , vor fi:

Etapa I:

elaboľare Studiu de Fezabilitate ;

elaboľare Pľoíect tehnic, Caiete de suľcíní, Detalií de execuţie, Documentaţíe obţineľe uutoľizaţie

de funcţionaľe, Veľíficaľea documentaţieí elaboľate .

Etapa II începând cu data emíteríí ordinuluí de începere al executieí lucrăľiloľ până la recepţiu la

teľminarea lucľăriloľ .



4.CoNŢINUTUL ŞI CoNDIŢII TEHNICE

Extĺnderea cimitiľului uman din caľtierul Boľa al Municipiului Slobozia se va face pe un teľen cu

supľafaţa dę 8.252 mp' categoľia intravilan şi pe drumul de exploatarę De 78611 adlacęnt cu acęsta .

Terenurile sunt libere de sarcini juridice şi fac parte din domeniul public al UAT Slobozia . Terenul

destinat locurilor de veci are următoarele vecinătăţi :

4.1 SITUATIA EXISTENTĂ .

Accesul la terenul prezeĺtat se face prin intermediul De 786ĺ1 aflat la limita de nord a acestuia .

Drumul de exploataręDe786lI se intersecteazá cu DN 21 pe limita de vest a terenului ptezeĺtat şi este

poziţionat la limita de sud a cimitirului existent . Accesul pietonal şi auto în viitorul cimitir se va face din

De786lI. Drumulde exploataľeDe786lI este o cale de ciľculaţie asfaltată .

Cele două terenuri De 786lI şi tarlaua 78612 sunt împrejmuite cu gard din plasă zincatá bordurată pe

fundaţie de beton . La capeteleDę 786lI sunt instalate poţi de acces din confecţie metalică .

Echipaľea edilitaľă :

A . Alimentarea cu apă . În zoĺă" există reţea de apă rece ampalasată de-a lungul DN 21 . Aceasta are

două tronsoane cu diametrul D800 mm şi D600mm, fiind pozatá pe partea stângă a şoselei' sensul spre

Slobozia. Cimitirul vechi , existent este alimentat cu apă rece , Íiind montat un ľacord la reţeaua de mai

sus - subtraversaÎe DN 21 amplasat Ia 250 de m de limita de pľoprietate a terenului destinat extinderii

cimitirului . Reţeaua existentă din zonă are cuľgerę gľavita1ională .

B. Canalizare . În zonă nu există retea de çana|izare .

C. Alimentaľe cu energie electrică. iĺ zona obiectivului de investiţii există o reţea electrică de joasă

tęnsiune L.E.A amplasată pe pe partea dreaptă a DN 21 sensul spľe Sloboziala cca 250 de m de tęľen.

D. Gaze natuľale . Nu există reţele de distribuţĺe a gazelor naturale în zoĺa obiectivului .
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SITUATIA PRoPUsĂ PENTRU PRoIECTARE SI ExECUŢIn Îlĺ eoľFoRMITATE CU

PREVEDERILE P.A.Z APROBAT

A. Modeľnuareaciľculaţiei pentľu acces la teľenul destinat extindeľii cimĺtiľuluĺ.

Se pľopune modernizarea De 786ll astfel încât în viitor partea caľosabilă a sttáz1i să fie modemizată

prin asfaltare, cu două Íire de circulaţie .

Se va ręa|iza şanţ colector pluvial, tľotuare adaptate la profilul stradal variabil constant conform planşe

P.U.Z. apľobat prin H.C.L 53l3I.03.Ż02L

În consecinţă se va realiza, începând de la limita terenului studiat trotuar, şant-colector pluvial, două

fire de circulaţie asfaltate de2,75m fiecare. Profilul se completęazácuozoná de acostament către limita

de proprietate a cimitirului existent.

În profilul prezeĺtat în planşele PUZ, drumul naţional DN 21, are acostament -1,00 m, şant-colector

pluvial -1,50m, cu o Zona de siguran1ă de 1,50 m .

Limita de proprietate existęntă a terenului studiat se află la o distantá de 6,03 m faţă de limita

carosabilului existent a DN 21.

În propunerea facută pe terenul studiat, s-a ţinut cont de o posibilă realizare a unui drum colector la

drumul naţional DN 21, în consecinţă se propune o retľageľe a gardului - împrejmuirii terenului studiat

spre DN 2l cu 10,00 m faţă de zoĺa ďe siguranţă. Edificabilul pe terenul studiat se va retrage cu 3 metri

faţă de poziçiamentionata a gaľdului-imprejmuiľii terenului studiat.

Intersecţia dintľe drumul de exploataľe drumului Dę 786lI şi drumul naţional DN21, în pľezent, se

face pńn racordare simplă. După modemizaľea drumuluiDe 786lI, conform pľofilului pÍopus' intresecţia

drumului naţional DN21 cu De 786lI se va face tot în aceleasi condi1ii, cu ľacordare simplă.

B. Descrĺeľea lucľăľiloľ pľopuse pe teľenul studiat tarlaua 786/2 destinat extinderii cimitirului .

B.1 organĺzaľe şi delimĺtare locuľi de înhumaľe' alei acces' spaţĺi deşeuľi ' 
toalete, spaţĺi verzi şi

împľejmuiľe.

Terenul va fi împăţitînzona destinată rea\ízaii locuriloĺ de înhumare, alei de circulaţie pietonală şi

carosabilă, zoîa amenajată pentru intrarea în cimitir, zonaîn care se va amplasa o platformă pentru deşeuľi

menajere' toalete ecologice şi o zonă obligatorie perimetrală de spatiu verde amenajat, o ,Berdea'' verde de

vegetaţie.

Se pľopune ca accesulpe terenul studiat să se facă pe latuľa dę nord a terenului, din drumul de exploatare

D e 7 86/ 7, în zonapropusă amenajată pentru intraręa în cimitir.
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Accesul propus este axat pe o alee de ciľculaţie a cimitirului existent, care poate face legătura între celę

doua cimitire, cel existent şi extinderea sa. Se propune această legătura, pentru a se folosi dotările actuale ale

cimitirului existent, respectiv spaţiul dęstinat ceremoniilor funerare, anexe, etc.

De la accesul principal propus' pe lă1imea şi pe lungimea tęrenului se propun alei carosabile. Aleea

carosabilă poziţionată pe lungimea terenului studiat, aľe in capătul opus al terenului, la vest şi la est, un

spaţiu de manevră a vehiculelor, platforme de depozitarea gunoiului menajeľ, puncte de apă. Intermediar pe

lungimea aleii carosabile menţionate sunt propuse alte platforme pentru gunoi menajeľ prevăzute cu puncte

de apă.

Din această alee caľosabilă' sunt pľopuse, perpendicular, alei pietonale, alei care vor delimita ,,pachete''

de locuri de înhumare. Locurile de înhumare sunt Íi orientate pe direcţia est-vest. Lăţimea aleiloľ

pietonale este de 1,50 m . Dimensiunea unui loc de înhumare este de 1,50m x 3,00 m . Srrnt pľopuse ca

otganizare câte două locuri dę înhumare, 3,00 m x 3,00 m , iar pe toate laturile se va realiza o alee de

întreţinere cu lăţimea de 30 cm.

Numărul locurilor de înhumare renl|tate în urma propunerii făcute în documentaţiaP.U.Z aprobată este

dę - 664.

La intrarea în cimitirul pľopus' lângă accesul propus' se pÎopune o zoná amenajată, cu punct de apă şi

spaţiu de paľcaľe pentru public - 8 locuri.

Aşa cum amai fost menţionat,Ia limita de proprietate din vest si din est, în capătul aleii carosabile, se va

organiza o zoná pentru staţionare şi manevre auto. Aici se va realiza o platformă pentru deşeuri menajere

care se vor colecta în europubele . De asemeni, tot în acęastă' zonă' Se vor pľevedea toalete ecologice'

Spaţiul rămas între zona de locuri de înhumaľe şi limitele de proprietate' pe apľoape tot conturul

terenului, este propus a se trata ca spaţiu verde, cu arbori şi aľbuşti ornamentali, pentru a cÍęa o atmosfera

necesaľă, de protecţie' funcţiunii propuse.

B.2 Echipare cu puncte folosinţă apă .

Echipaľea cu puncte de folosinţá apá, se va face funcţie de destinaţie - conform STAS I4'78l90 art.

2I.3 tab.3 si prevederilor ord. ministrului sănătăţii, nr' 11912014, pentru aprobarea 
', 

NORMELOR DE

IGIENĂ ŞI A RECovĺĂNoĂnILoR PRIVIND MEDIUL DE VIAŢĂ AL PoPULAŢIEI.



Situaţia consumatoriloľ de apă ľece pľopuşi:

Nr. cľt Destĺnaţie Consumatori pľopusi

Cişmea din fontă cu picior D 3/8'' _5 buc.1 Cimitiľ

Pentru alimentarea cu apă a cişmelelor de apă se varęaliza o instalaţie îngropata din PEHD PN 10

compusă din:

a) conducte de alimentaľe cu apă ľece - tub PEHD 100 SDR.17 Pn 10 bar. cu diametrul dę32125 mm.

b) cămin de apometľu _ se va monta un cămin de apometru din PE ce va avea Di : 500 mm şi o înălţime

H: 1200 mm . Acestavaťĺ complet echipat cu apometru D 25 mm si Qn 4,00 mc/h .

c) racord (bľanşament) la ľeţeaua de distľibutie apa potabilă' stľadală, existentă .

Branşamentul propus vaťlrealizat din tub PEHD 100 SDR.17 Pn 10 baľ. cu diametrul de 32 mm '

Pentru asigurarea presiunii de serviciu se va monta un hidrofor. În zona studiată nu există reţele de

çaĺalizare. Se propune montaľea unui număr de patru toalete ecologice vidanjabile, neÍiind necesară

realizarea unei ľeţele de canalizare. Pentru colectarea deşeurilormenajere, se vor otganiza platforme cu

europubele, conform cu propunerea din PUZ aprobat .

Regim de alinieľe, ľetľageľi, indici uľbanistici:

Au fost definite distanţe, retrageri şi alinieri obligatorii minimale a eventualelor construcţii pentru

terenul studiat, respectiv alinierea la limita de pľoprietate đin noľd, la Dę 786/I, retragerc faţă de limitele

laterale de pĺoprietate şi faţă de limita de proprietate din sud, posterioară' după cum urmează:

- retragere faţă de limita de proprietate din nord, De 786lI, min. 3.00m.

- tetragerc faţă de limita de proprietate din sud, min 3.00m.

- retragere faţă de limita de propľietate din vest, min. 10.97m.

- retrageľe faţă de limita de proprietate din est, min. 3.00 m.

Se menţioneazá cá retragerile propuse au ţinut cont de două condi1ionări, prima estę dată dę

necesitatea ca distanţa dintre limitele de proprietate şi locurile de înhumaľe să fię de min 3,00 m' confoľm

normelor.

A doua condi1ionaľe este legată de retragerile pe teren ca urrnare rezerváťri unei zone de teren in

ęventualitatea ręalizáni unui drum colector la DN 21 profilului. Cele doua condi1ionări, coroborate' au

dus la ľetragerea minimală propusă pe teren, laDn2l.
În Íinal prin retragerile minimale propuse va fi asigurat un spaţiu minimal, tratat ca spaţiu verde'

de 3.00m, intre toate limitele de propľietate şi locuľile de înhumare.

Prin materializareaľetragerilor pe teľenul studiat rezultá suprafaţa edificabilului'
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B.3 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE .

Pentru realizarca şi exploatarea investiţiei obiectilului EXTINDERE CIMITIR BORA, propusă in

terenul studiat din mun. Slobozia, în locaţia descrisă, voľ fi asigurate următoarele utilităţi:

În rona studiată există o reţea electrică de joasă tensiune existentă, L.E.A., amplasata pe DN 27, in

intľavilanul mun. Slobozia, |a çca. 250 m faţă de tęrenul studiat, pe partea dreapta a DN 21, sens spre

Slobozia. Din aceastareţea, conform soluţiei Enel, se vaťace legătura la eventualele construcţii propuse pe

teren, pentru branşarea la energie electrică şi de asemeni pentru iluminatul exterioľ pe terenul studiat. In

planşa Plan de Situaţie - Concept Pľopus din PUZ apľobat , este figuľat, de principiu, traseul pentru

fumizaĺęa eneľgiei electrice pe teľenul studiat, ľespectiv poziçia de principiu a stîlpiloľ de iluminat din

incintă.

În oraşul Slobozia există reţea stradală' de apá, sistemul este gestionat de către S.C' URBAN SA. În

zona studiată, există reţea stradală de apă rece amplasată de-a lungul DN21. Acęasta are două tronsoane

cu diamętru D 800 mm si D 600 mm, fiind pozată'pe partea stângă a şoselei, Sens spre Slobozia. Cimitirul

vechi, existent, este alimentat cu apă rece, Íiind montat un racord la reţeaua de mai sus - subtraversare

DN 21. Racordul este amplasat la distanţa de 250 m de limita noastră de proprietate (extindeľe cimitir).

Se menţioneazá faptul că reţeaua existentă în zoná aľe o curgerę gravita1ională' Pentru montaľea

consumatorilor propuşi va fi necesara montarea unui hidrofoľ.

Din această conductă se va face racordarea pentru terenul studiat la punctele de apă propuse, vezi

planşa ALIMENTARE CU APA - PLAN DE SITUAŢIE din PUZ aprobat

Se va solicita racordare' de către beneficiar la reţeaua de apă a obiectivului propus, solicitare care se va

face către SC URBAN SA.

Funcţiunea pľopusă, cimitir' nu pĺoduce decât deşeuľi menajere. În consecínţă sunt necesare serviciile

de salubrizare specializatę alę oraşului, care uÍneazá a ťl contractate pe toată durata de exploatare. Acestea

vor colecta deşeurile de la platformele de colectare descrise, din incinta cimitirului.

În zona studiată nu există reţele ďe caĺalizare. Se pľopune montarea unui număr de patru toalete

ecologice. Acestea sunt vidanjabile, nefiind nęcesaľă" ręalizaręa unei reţele de canalizaľe menajeră.

Amplasarea 1or se va face conform planşei PLAN DE SITUATIE, ILUSTRARE DE TEMĂ. Apele



meteorice vor fi pľoluate prin sistematizaręa terenului şi rigole de colectare către colectoaľele pluviale a1e

stľăzilor' prevázute în pľofiiulpľopus .

Iĺ zona studiată, nu există sursă de încáIztre în sistem centtalizat. Pe terenul construit' eventualele

construcţii vor fi încálzitę în sistem electric, dacă este necesaľ.

Elaboľarea documentaţiilor pentru ob1inerea autonzaţiei de construire se vot ręaliza cu respectaľea

regimului de aliniere şi înălţime apĺobat priĺ prezentul P.U.Z. şi în conformitate cu pręVederile

Regulamentului Local de Urbanism afeľent, care face paľte integľantă din P.U.Z. apľobat .

5. oBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI

OBLIGATIILE CONTRACTANTULUI LA PRoIECTAREA LUCRĂRILoR SUNT

URMĂToARELE:
5.1 ElaboraÎea - Studiului de fezabilitate , Proiectului tehnic de execuţie , Detaliilor de execuţie,

veriÍicarea tehnică a proiectării se va face în conformitate cu pręvęderile H.G. nľ. 907/20|6 cu

modificările si completările ulterioare .

5.2 Proiectantul general are obligaţia de a supune proiectul tehnic spre verificare unor specialişti

verificatoľi de pľoiecte atestaţi, alţii decât cei care elaboreazáproiectul pentru Íiecare specialitate în parte.

5.3 Proiectantul va asigura verificarea, pe specialităţi' pentru toate documentaţiile întocmite, conform

prevederilor legale. Pentru eventuale lucrări suplimentare, executantul va asigura elaboraľea

documentaţiei şi verifi carea acest eia, ňrá plată'

5.4 Proiectantul va pľeciza în proiectele pe specialită1i, pe care le va elabora cerinţele pe caÎe acestea

trębuie să le îndeplinească, de asemenea acesta va susţine proiectele pe specialităţi în fa1a verificatorilor

de proiecte atestaţi.

5.5 Prestatorul aľe obligatia sustinerii documęntatiei elaborate in fata comisiilor de specialitate, |a

solicitaĺea benefi ciarului.

5.6 Prestatorul are obligatia de a completďreface in termęn cat mai scurt' documentelę/documentaţiile

întocmite, în concordanţă cu observaţiile emitenţiloľ avizęIorlacorduľilor/actelor administľative impuse

prin Certificatul de Urbanism.

5.7 Termenul de rezolvarę a tuturor observaţiilor Comisiei dę avizarę a Consiliului Local al Municipiului

Slobozia, este maxim 5 zĺle de la susţinerea de catre prestatoľ în faţa acestei comisii.



Alte obligaţii ce revin proiectantului :

5.8 Să efectuęze operaţíunile de proiectare numai cu personal propriu sau angajat pebazá de convenţii'

subcontractăľi, etc.' potrivit legii .

5.9 observaţiile, completările şi conđiţiile evaluatorilor beneficiarului ręzu|tatę în uľÍna analizęi

documentaţiilor sunt obligatoľii pentru pľestator, inclusiv refaceľea corespunzătoare a documentaţiilor

Supuse avizáii, inclusiv puneręa la dispozi1ie a completăriloľ în exemplarele şi în forma solicitatę de către

Beneficiar. Costurile ocazionate cu refaceľea şi completuea documentaţiei în volumele solicitate pentru

noile sustineri cađ în sarcina ofertantului .

5.10 Să predea proiectul şi documentaţiile de pľoiectare în termenul stabilit prin Contľact, în volume

distincte. Predarea se efęctueazá dę către repľezentanţi de specialitate ai fiecărei păţi contľactante, pe

bazá dę pľoces veľbal, înĺegistľat la ambele păţi contractante .

5.11 Să ľaspundă de asiguľaręa nivelurilor minime de calitate privind cerinţele impuse conform legii şi

normelor tehnice aplicabile, în funcţie de categoria de importanţá a construcţiei .

5.12 Să răspundă la eventualele solicitări de clarificări şi să ľefacă pe cheltuiala proprie eventualele

neconcordanţe, omisiuni sau oricę alte probleme care pot sa apará pe perioada evaluării şi avizării

proiectului de cătľe beneficiaľ .

5.13 Să pteziĺte proiectele elaboľate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestati, precum şi să

solutioneze neconformităţile şi neconcordanţele semnalate.

Având ĺn vedere pľevederile Legii nľ.10/1995 privĺnd calitatea în constľucţii, cu modificăľile şi

completările ulterioľe, proiectantul aľe uľmătoarele obligaţii (făľă cheltuĺelĺ suplimentaľe):

5.14 Să precizeze prin proiect categoria de impoľtanţă a construcţiei.

5.15 Să prezinte planul de trasare a lucrărilor .

5.1ó Să asigure prin proiecte şi detalii de execuţie nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale,

cu respectarea reglementăriloľ tehnicę şi a clauzelor contractuale .

5.17 Să elaboręze caietele de saľcini, instrucţiunile tehnice pľivind execuţia lucrărilor, exploatarea,

întľeţinerea şi repaľaţiile, pľecum şi, după caz, proiectele de urmăriľę privind comportaĺea în timp a

construcţiiloľ.

5.18 Să stabilească, prin proiect, Îazele de execuţie determinante pentru lucrărilę aferente ceľintelor

esenţiale si să paľticipe pe şantier la verificările de calitate legate de acestea.

5.19 Să stabilească modul dę tratarc a defecteloľ apărute în execuţie, din vina pľoiectantului , la
construcţiile la care trębuie să asigure nivelul dę calitate corespunzatoľ cerintelor esenţiale, pľecum şi

urmăriĺea aplicării pe şantier a solutiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori
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de proiecte atestaţi' la cererea investitorului.

5.20 Să participe la întocmirea cá41í tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrăriloľ executate.

5.21 Tot ca obligaţii ale proiectantului ňră cheltuieli sunt şi răspunsurile la solicitările de clariÍicări

formulate de ofertanţi pe perioada desfăşurării procedurii de atribuire a contractului de execuţie Şi

participarea la predaľea amplasamentului .

5.22Proiectantul, în solidaľ cu specialistulverificator de pľoiecte atestat, ľăspund potrivit obligaţiilor ce le

revin pentru viciile ascunse ale construcţiei' ivite într-un interval de 10 ani đe la recepţia lucrării, precum

şi după împlinirea acesturi termen, pe toată duľata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de

rezistentă rezultate din neĺespectarea normęlor de proiectare în vigoaręla datarealizáťri ei'

5.23 Prestatorul va suporta cheltuielile generate de efectuaręa unor lucľări suplimentare faţă de

documentaţia tehnico-ęconomică aprobată, ca uffnare a unor erori de proiectare în solidar cu verificatorii

proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a beneficiaruluiînbaza unui raport de expertizá

tehnică elaborat de un expert tehnic atestat aşa cum este prevazut la ar1. 24 din Legea'10/1995 (privind

calitatęa în construcţli actualizatá) .

OBLIGATIILE PROIECTANTULUI PENTRU ASIGURAREA SERVICruLU DE

ASISTENTA TEHNICA PE PARCURSUL EXECUTARII LUCRARILOR SI CARE SE

TARIFEAzĂ Îľ CADRUL ASISTENTEI TEHNICE SUNT:

5.24 SěL participe ori de cate ori va solicita bęnęficiarul sau executantul pe şantier, pentru emiterea de

soluţii tehnice, precĺzán sau clarificări legate de aplicarea proiectului in concordanţă cu situaţia din teren

în termen de maxim 2 zi|e de la comunicare.

5.25 Modificările aduse, din motive obiective, pľoiectului, caieteloľ de sarcini sau listelor de cantită1i vor

ťĺrea|izate numai de către proiectantul lucrăńi şi însuşite de către expertii tehnici si specialiştii veriÍicatori

de proiecte. Deplasarea pe şantier se efectueazáîn conformitate cu termenęlę din gľaficul de execuţie, din

proprie inítiaţivă, la solicitarea dirigintelui de şantier (achizitoru1ui), la sesizarea pľopľie sau la sesizarea

exęcutantului.

5.26 În cazul pľopuneriloľ de modificare a soluţiilor tęhnice locale, pe paľcursul executięi lucrărilor,

proiectantul are obligaţia de a emite dispoziţii de şantier ce vor fi semnate de proiectant, constructoľ,

diriginte de şantieľ şi benef,rciar şi verificate de veľiÍicatori atestaţi, însoçită de documentaţii justificative,

ňrá plată' suplimentară .

5.27 sěL răspundă solicitărilor vęnite din partea bęneficiarului cu priviľe la unele completări sau detalii

suplimentare, dispoziţii de şantier, etc.' în maxim 3 zile de la solicitaľe .

5.28 Dispoziţllle de şantier emise vor Íi numerotate şi îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din
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punct de vedęre financiar sau al termenelor de execuţie voľ Íi însoţite de justificăń.

5.29 Urmănrea respectării pľevederilor din proiect şi respectarea normelor în vigoare de către constructor.

5.30 Va respecta' cu stricteţe' prevederile art. 22 şi 2Ż^I din Legea nr. I0l1995 _ obligaţii şi răspunderi

ale proiectanţiloľ privind modul de ręa|izare a calită1ii lucrărilor, respectiv efectuează verificările

prevăzute dę art. 16 đin Pľocedura privind controlul statului îĺ ťazę7e determinante pentru rezistenta şi

stabilitatea constructiilor .

5.31 Să asiguľe asistenţa tehnică pe şantier pentru a valida soluţiile de aplicabilitate ale detaliilor de

executie propuse de constructoľ, soluţii care nu modifică pľoiectul tehnic şi nici autonzaţia de construire.

Aceste soluţii se ęmit ca dispozitii de şantieľ .

5.32 Constatarea şi evaluaľea neconformitătiloľ în executie. Emiterea de dispoziţii de şantier pentru

solutionarea acestora cu avizu1 diriginte1ui / beneťrciarului .

5.33 Verificaľea detaliilor de executie care aduc modificări ale proiectului tehnic şi ale autorizaţiei de

construire, cu sau făľă implicatii financiare .

5.34 Întocmirea listelor de cantităçi aferente lucrărilor suplimentaľe şi / sau a notelor de renuntare în cazul

fenomenele sau situaţiilor impreviz1b1|e (altele decât cele rezu|tate în urma eventualeloľ calamităti şi foţă

majoľă).

5.35 Este prezent la toate etapele de control al calităţii (faze determinante, dar nu numai' ci şi unele lucrări

ce devin ascunse' etape tehnologice importante, ptevázute în programul de control al calităţii) .

5.36 Pĺoiectantul va participa la întocmirea căţii tehnice a constructiei şi la receptia la terminarea

lucrărilor executatę şi la recepţia finală.

5.37 Partiçipă la toate şedinţele unde este solicitat de diriginte, pentru a emite puncte de vedere legate de

performĄele şi calitatea lucrărilor ce se execută .

5.38 Întocmiľea refeľatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost executată

lucrarea' la receptia la terminarea lucrărilor, document obligatoľiu al Cá4ii Tehnice a Construcţiei .

5.39 Va elabora - As built drawings şi documentaţiile necesare obçinerii autonzaţíLlor necesare de

f,rncţionare .

5.40 Pentru asistenţa tehnică efectuată, pľoiectantul va întocmi lunaľ: un raport de activitate, situa1ii de

plată, grafic de lucru actuaIizat, ataşate la factură.

Serviciile de asistenţă tehnică vor fi prestate în conformitate cu reglementarile din legislaţia în

vigoare şi anume :

- Legea nr. I0/I995 privind calitatea în construcţIi, actualizatá;

- Legea nr. I11l20I5 pentru modificarea şi completarea Legii nr.I0lI995;
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- H.G. 273l1994 modiÍicata si completata cu H.G. 343/2017 privind apľobarea Regulamentului de

receptie a lucrărilor de constructii şi instalaţii afeľente acestoľa;

6. RECEPŢIA

RECEPTIA SERVICilLOR DE PROIECTARE

Documentaţia va fi elaboľată în limba română si se va preda beneÍiciarului dupa cum urmează:

ó.1 Studiul de fezabilitate , proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, vor Íi întocmite În conformitate cu

pľevederile H.G. nľ.907lŻ016 cu modiÍicările si completarile ulterioare în 4 (patľu) exemplare originale

şi în format electronic (PDF, scanat' cu semnături şi ştampile).

6.2 Prędarea se efectueazá dę către reprezentanţIi fiecăľei păţi contľactante, pe bazá de proces verbal'

numerotat şi datat, înĺegistrat la ambele păţi contĺactante .

6.3 Recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul beneÍiciarului, unde după verificarea documentaţiilor

predate se va încheia un proces verbal de ľeceptie conform cerintelor din contľact în termen de 20 de zile

lucľătoaľe de la predarea documentaţiilor.

6.4 În cazul în caľe serviciile prestate de Íirma câştigătoare nu coincid din punct de vedere al pretului sau

calităţii cu cel din ofertă, autoritatea contractantă îşi rezervă dľeptul de a solicita daune compensatorii .

6.5 În cazul în care, în u1ma recepţiei cantitative şi calitative, sę constată deÍicienţe sau neclarităţi în

cadrul documentaţiei pľedate, ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a rectifica în cel mai scurt

timp posibil aceste deficienţe sau neclaľitáţi, frrá costuri supiimentare faţá de valoarea ofertatá a

contractului. Ulterioľ rectificărilor Íăcute se vor întocmi pľocese veľbale de recepţie.

7. PLĂŢI

7.1 Plata afeľentă serviciilor de proiectare prestate se Vor face cătrę prestator pe paľcursul delurarii

contractului de servicii în baza facturii, prin virament bancar în contul indicat de catre pľestator' dupa

fiecare ťaza ďe proiectaľe.

7.Ż Plata asistenţei tehnicę se va face numai pebaza unor rapoarte lunare/trimestriale/finale propoţional

cu progresul lucrarilor.

Directia tehnĺcă
Diľector ing. Radu Maľian

Intocmit,
ing. Muraľaşu Ilĺe Cľistian
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