
 

 
 

ROMANIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 

DIRECŢIA ACHIZIȚII  PUBLICE 
SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE 

NR.41871/02.03.2021 
 
 

 
 

Către, 
Operatorii economici 

interesaţi de 

anunțul nr.8  publicat în data de 25.02.2021 pe site-ul www.primaria-constanta.ro privind 
achiziția directă avand ca obiect : Serviciul de dirigenţie de şantier pentru urmărirea şi 

verificarea execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Creșterea eficienței 
energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța”. 

 

 
Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui operator economic  privind achiziția 

directă mai sus mentionata, vă comunicăm următoarele: 

    

    1. Întrebare:  

“Referitor la anunțurile dv ADV1199066 și ADV1199333 unde în Caietul de sarcini 
solicitați prezența zilnică pentru minim 1 oră a dirigintelui de șantier, vă comunicăm că 

această cerere contravine prevederilor Ordinului 1496/2011, art.44. 

Având în vedere clauza conținută în Caietul de sarcini-prezența diriginților de șantier 
zilnică minim 1 oră. 

Conform calcul 

3 persx1orăx22zile lucrătoare x 18 luni x 35 lei/lună=41.580 lei +TVA  

Rezultă evaluarea mult peste cea determinată de Dvs. Acest calcul nu cuprinde 

cheltuielile cu transportul personalului, materiale consumabile, etc. 

Pe cale de consecință, vă solicităm eliminarea acestei clauze abuzive deoarece contravine 
salariului mediu brut înregistrat în ramura construcții și contravine și obligațiilor avute de 

dirigintele de șantier conf. prev Ordinului 1496/2011, art.44.“ 

     1.Răspuns:  

        Conform prevederile legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, art 13, alin 3:  
verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la 

construcţiile existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau 
de desfiinţare, este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier 
autorizaţi. Asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de 

specialitate sau operatori economici de consultanţă specializaţi se realizeaza pe tot 
parcursul lucrărilor.  
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         Prin caietul de sarcini se impune prezența în șantier zilnică, cel puţin 1 oră, în 

funcţie de tipul de lucrări executate, a cel puţin 1 diriginte și nu prezența simultană 
obligatorie a celor 3 specialişti. 

 
         Având în vedere faptul ca zilnic se realizează lucrări de construcție la obiectivul de 
investiții, lucrări care pot fi de arhitectură, de instalatii termice, sanitare, electrice, pentru 

urmarirea şi verificarea lucrarilor considerăm necesară prezența, în funcție de specificul 
lucrărilor care se execută, a cel putin 1 diriginte, 1 oră pe zi. 

 
         Menționam faptul că în cadrul caietului de sarcini obligația prestatorului este:   "Să 
asigure prezenţa zilnică pe şantier (zile lucrătoare), cel puţin 1 oră/zi, cu  personalul 

necesar urmăririi şi verificării lucrărilor, în funcţie de tipul de lucrări executate, personal 
având specializările şi autorizările prevăzute de legislaţie, pentru lucrările ce fac obiectul 

prezentului Caiet de sarcini – aceasta obligaţie nu se aplică pentru perioadele în care se 
emit ordine de sistare".   

 

Director executiv 

Niță Mihaela 

 

 
Responsabil achiziție, 

 
Popa Alexandru Mihaela Nicoleta 


