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DEFINI ŢII ŞI ABREVIERI 

 
 
 
1. Definiţii  

♦ Autoritate Contractant ă (achizitor) – Consiliul Judeţean Neamţ 
♦ Prestator – orice prestator de servicii – persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori 

grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă servicii. 
♦ Proiect – totalitatea documentașiilor tehnico - economice elaborate în scopul realizării 

obiectivului, respectiv creşterea gradului de atractivitate turistică a arealului lacului Cuiejdel şi 
respectiv al judeţului Neamţ. 

 
2. Abrevieri 

♦ CJ – Consiliul Judeţean 
♦ CS - Caiet de Sarcini 
♦ DTAC – Documentaţia tehnică pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire 
♦ PT – Proiect Tehnic 
♦ DTOE - Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor 
♦ DDE – Documentaţie pentru Detalii de Execuţie 
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1. OBIECTIVE ŞI REZULTATE A ŞTEPTATE 
 
 

1.1. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei 
 

Proiectul propune înfiinţarea unei zone de agrement contribuind astfel la creşterea gradului de 
atractivitate turistică a arealului lacului Cuiejdel şi respectiv a judeţului Neamţ.  
Amplasament – terenul este amplasat în comuna Gîrcina, judeţul Neamţ, punctul numit “Poiana 
Mătieş”. 
Situaţia juridică – terenul aferent obiectivului este în suprafaţă de 40.000 mp şi aparţine domeniului 
privat al Comunei Gîrcina, conform HCL Gîrcina nr. 35 din 30.03.2006. În scopul realizării investișiei, 
Consiliul Judeșean Neamș și Consiliul Local Gîrcina au încheiat Acordul de asociere 
nr.4930/2758/2010 care stabilește obligașiile și drepturile asociașilor ce rezultă ca urmare a 
implementării acestui proiect.  
 Terenul este traversat de un drum forestier, proprietatea Statului Român, în administrarea 
Romsilva – Direcșia Silvică Neamș, ce asigură legătura cu drumul comunal DC 145 și localitatea 
(satul) Cuiejdiu.   
 

1.2. Obiectivul general al contractului 
 
  Obiectivul general al contractului îl constituie: 

• prestarea de servicii de proiectare (DTAC, PT, DDE, DTOE, caiete de sarcini şi documentaţiile 
pentru avizele de la nivelul Proiectului Tehnic), necesare în vederea realizării investiţiei 
„Amenajare bază de agrement Poiana Mătieş”  

• asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe toata durata de implementare a  
investiţiei. 

 
 

1.3. Obiective specifice şi rezultate aşteptate 
 

 In vederea atingerii obiectivului general, prestatorul va duce la îndeplinire următoarele 
obiective specifice: 
- elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor și acordurilor necesare pentru obșinerea 

autorizașiei de construire ; 
- elaborarea DTAC şi DTOE; 
- documentaţiile tehnice vor fi verificate obligatoriu pentru cerinţele esenţiale de calitate în 

construcţii, pe specialităși, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 – republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.10/1995, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- elaborarea PT şi a   Detaliilor de Execuţie (DDE) ; 
- DTAC, DTOE, PT şi DDE vor fi prezentate beneficiarului cu ştampila şi semnatura 

verificatorului de proiecte, atestat conform legii;  
- alegerea verificatorului de proiecte se va face de comun acord cu beneficiarul; 
- soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate în proiect de beneficiar; 
- documentaţia trebuie structurată pe specialităţi, respectiv: rezistenţă, arhitectura, instalaţii 

sanitare, instalaţii termice, instalaţii electrice (inclusiv curentii slabi de la telefon, TV,cablu, 
sonerie, alarma, aer condiţionat) şi alte specialităţi dacă natura proiectului o impune;  

- ţoate detaliile trebuie sa răspunda solicitărilor de izolare hidrofuga, termică şi fonică, impuse de 
legile în vigoare.  

- elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, 
întreţinerea şi reparaţiile, precum şi a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a 
construcţiilor; 
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- stabilirea fazelor de execuţie determinante pentru lucrările aferente şi participarea pe şantier la 
verificările de calitate; 

- stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului şi urmărirea 
aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori 
de proiecte atestaţi; 

- întocmirea, în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, a referatului de apreciere a modului în 
care construcţia finită respectă proiectul de execuţie a lucrărilor de construcţii; 

- participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei; 
- elaborarea oricărei documentaţii solicitată de beneficiar; 
- asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe toata durata de implementare a  

investiţiei. 
 
 

NOTĂ: Toate modificările  Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, ce vor 
surveni ulterior, se vor aplica  implicit şi documentaţiilor elaborate prin acest caiet de sarcini.  
 
 

 
2. CERINŢE 

 
 

2.1. Arhitectura, construcţii şi instalaţii 
 

Lucrările vor fi proiectate pentru funcţiuni specifice activităţii de turism/agrement, conform 
studiului de fezabilitate.  

Aspectul arhitectural al clădirilor se va încadra în arhitectura specifică zonei de munte din 
judeșul Neamș, folosind materiale locale : lemn și piatră. 

Soluţiile constructive adoptate vor fi cele care permit utilizarea materialelor şi elementelor de 
construcţie locale (lemn și piatră), a unor instalaţii moderne, care să asigure o durată de execuţie 
minimă şi confortul necesar. 
 
 

3. OBLIGA ŢII 
 
 

3.1. Obligaţiile prestatorului 
 
� Prestatorul va realiza documentașia cu personal autorizat pentru toate specialitășile necesare. 
� Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor prevăzute în contract  cu 

profesionalism şi promtitudine cuvenite angajamentului asumat. 
� Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă, în măsura 
în care necesitatea asigurarii acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 
rezonabil din contract. 

� Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa personalului folosit cât şi a tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate. 

� Prestatorul va prezenta toate documentaţiile în 2 exemplare originale, 3 copii şi în format 
electronic. 

� Prestatorul are obligaţia de a asigura asistenţă tehnică pe toata durata de implementare a  investiţiei. 
� Termenul de execuţie a documentaţiei nu poate depăşi două luni de la data semnării contractului. 
� Valoarea estimata a lucrărilor de proiectare (faza PT) și pentru asistenţă tehnică din partea 

proiectantului este de 200.000 lei, inclusiv TVA, din care: 
o elaborare documentaţii – 180.000 lei, inclusiv TVA 
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o asistenţă tehnică din partea proiectantului – 20.000 lei, inclusiv TVA. 

 
 

3.2. Obligaţiile achizitorului 
 
� Autoritatea contractantă se obligă să acorde tot sprijinul operatorului economic, punându-i la 

dispoziţie  actele necesare în vederea efectuării obligaţiilor asumate în contract. 
� Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile contractuale. 
� Verificãrile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din contract.  
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4. ANEXE 
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ANEXA 1 
 
 
 
 
 

♦ Studiul de fezabilitate 
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ANEXA 2 
 

CONŢINUTUL 
documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucr ărilor de construcţii – 

D.T.A.C.  

Conţinutul  documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde 
opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.    

   I. Piese scrise  

 1. Lista şi semnăturile proiectanţilor  

    Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru 
care răspund.  

 2. Memoriu  

 2.1. Date generale: 

Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, făcându-se 
referiri la:  

   - amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;  

   - clima şi fenomenele naturale specifice;  

   - geologia şi seismicitatea;  

   - categoria de importanţă a obiectivului.  

2.2. Memorii pe specialităţi  

    Descrierea lucrărilor de:  

   - arhitectură;  

   - structură;  

   - instalaţii;  

   - dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;  

   - amenajări exterioare şi sistematizare verticală.  

2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare:  

   - suprafeţele - construită desfaşurată, construita la sol şi utilă;  

   - inălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;  
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   - volumul construcţiilor;  

   - procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;  

   - coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.  

2.4. Devizul general al lucrărilor, intocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare  

2.5. Anexe la memoriu  

   2.5.1. Studiul geotehnic  

   2.5.2. Referatele de verificare a documentaţiei tehnice – D.T., în conformitate cu legislaţia în vigoare 
privind calitatea în construcţii, inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 7 alin.(2^1) şi (2^3) întocmite de 
verificatori tehnici atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, aleşi de 
investitor.   

   2.5.5. Avizele şi acordurile privind asigurarea, branşarea şi racordarea la infrastructura edilitară, după 
caz, precum şi avizele, acordurile şi actele administrative specifice ale organismelor administraţiei 
publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora după caz – Ministerul Mediului şi 
Pădurilor, Ministerul Administrașiei și Internelor, Ministerul Sănătăţii, precum şi ale Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Nașional, Ministerului Apărării Nașionale, Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Turismului, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Serviciului Român de 
Informaţii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform 
reglementărilor legale în vigoare şi ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a 
funcţionalităţii investiţiei, după caz, obţinute în prealabil de solicitant. 

   2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru 
construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate - şi numai 
dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcţii 
necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasării de 
construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.  

II. Piese desenate  

1. Planuri generale  

1.1. Plan de încadrare în teritoriu 
    - plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după 
caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial 
 
1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei 
    - plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, la scările 
1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară 
teritorial, pe care se vor reprezenta: 
        - imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, 
descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, 
unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi 
mobile de trasare; 
        - amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi; 
        - cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/- 0,00; cote de nivel; 
distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea); 
        - denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; 
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        - sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; 
        - accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute; 
        - planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire 
a proprietăţii. 

  1.3. Planul privind construcţiile subterane  

    Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: 
trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac -, si va fi redactat la 
scara 1:500.  

    In cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii 
prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare.  

2. Planşe pe specialităţi  

   2.1. Arhitectura  

    Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, 
redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:  

   - planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, 
dimensiunilor şi a suprafeţelor;  

   - planurile acoperişurilor - terasă sau şarpantă - cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si 
a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa învelitorile;  

   - secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa 
cuprinda cota +/-0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului - cotele la 
coama şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alatură construcţiile proiectate;  

   - toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea 
racordării la nivelul terenului amenajat;  

   - în situaţia integrarii construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin 
care se va arata modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.  

   2.2. Structura  

   2.2.1. Planul fundaţiilor  

    Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:  

   - modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;  

   - măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alatură construcţiile proiectate.  

   2.2.2. Detalii de fundaţii  

   2.2.3. Proiect de structura complet  

    Se prezintă pentru construcţii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri.  
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   2.3. Instalaţii  

   2.3.1. Schemele instalaţiilor  

    Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.  

   2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice  

    In situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, 
determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta:  

   2.4.1. Desene de ansamblu  

   2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic  

    Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un 
cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau 
numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data 
elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.  
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ANEXA 3 

 

Conţinutul Proiectului Tehnic 
 

I. Păr ţile scrise 

1. Descrierea generală a lucrărilor 
 

1.1. Elemente generale 
Proiectul tehnic (conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinșelor 
nr.863/2008) verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia scrisă şi 
desenată pe baza căreia se execută lucrarea. 
Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat în mod clar şi să asigure informaţii complete, astfel încât 
autoritatea contractantă să obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare care va 
răspunde cerinţelor sale tehnice, economice şi tehnologice. 

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic să fie complet şi suficient de clar, astfel încât să se poată 
elabora pe baza lui detaliile de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie 
propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea 
cantităţilor de lucrări respective şi fără a se depăşi costul lucrării, stabilit în faza de ofertă pentru 
execuţia lucrărilor. 
 

1.2. Descrierea lucrărilor 
În cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor 
elemente: 

� amplasamentul; 
� topografia; 
� clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 
� geologia, seismicitatea; 
� prezentarea proiectului pe volume, broşuri, capitole; 
� organizarea de şantier, descriere sumară, demolări, devieri de reţele etc.; 
� căile de acces provizorii; 
� sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon etc., pentru organizarea de şantier şi definitive; 
� căile de acces, căile de comunicaţii etc.; 
� programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepţie; 
� trasarea lucrărilor; 
� protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier; 
� măsurarea lucrărilor; 
� laboratoarele contractantului (ofertantului) şi testele care cad în sarcina sa; 
� curăţenia în şantier; 
� serviciile sanitare; 
� relaţiile dintre contractant (ofertant), consultant şi persoana juridică achizitoare (investitor); 
� memoriile tehnice, pe specialităţi. 
 

2. Caietele de sarcini pe specialităţi 
 

Caietele de sarcini dezvoltă în scris elementele tehnice menţionate în planşe şi prezintă informaţii, 
precizări şi prescripţii complementare planşelor. 

Aceste caiete de sarcini se elaborează de către proiectant pe baza planşelor deja terminate şi se 
organizează, de regulă, în broşuri distincte, pe specialităţi. 
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2.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini 
� Reprezintă descrierea scrisă a lucrărilor a căror execuţie va face obiect al achiziţiei; în planşe se 

face prezentarea lor grafică, iar în breviarele de calcul se justifică dimensionarea elementelor 
constituente. 

� Planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative 
înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor. 

� Conţin nivelul de performanţă al lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, 
care să asigure exigenţele de performanţă calitative. 

� Detaliază aceste note şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi 
probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, 
verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final. 

� Împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât pe baza lor să se poată determina 
cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară în 
vederea execuţiei lucrărilor. 

� Elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul şi a planşelor de către ingineri 
specialişti, pentru fiecare categorie de lucrare. 

� Forma de prezentare trebuie să fie amplă, clară, să conţină şi să clarifice precizările din planşe, 
să definească calităţile materialelor, cu trimitere la standarde, să definească calitatea execuţiei, 
normativele şi prescripţiile tehnice în vigoare. 

� Stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile 
pentru teste, verificări şi probe. 

� Orice neclaritate în execuţia lucrărilor trebuie să îşi găsească precizări în caietele de sarcini. 
� Nu trebuie să fie restrictive. 
� Redactarea acestora trebuie să fie concisă, sistematizată şi exprimarea se va face cu minimum de 

cuvinte. 
� Să prevadă modul de urmărire a comportării în timp a lucrării. 
� Să prevadă măsurile şi acţiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea în mediul 

natural al deşeurilor), după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 
 
2.2. Tipuri şi forme de caiete de sarcini 

În funcţie de destinaţie caietele de sarcini pot fi: 
� caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; 
� caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune, urmărirea 

comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice a construcţiei; 
� caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente şi confecţii diverse. 

 
În funcţie de domeniul la care se referă caietele de sarcini pot fi: 

� caiete de sarcini generale care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care 
acoperă majoritatea categoriilor de lucrări ; acestea se pot sistematiza pe categorii şi capitole de 
lucrări, pot deveni repetitive şi pot fi introduse în memoria calculatoarelor ; 

� caiete de sarcini speciale care se referă la lucrări specifice şi care sunt elaborate independent 
pentru fiecare lucrare. 

 
2.3. Conţinutul caietelor de sarcini 

Dat fiind că fiecare lucrare în construcţii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru 
fiecare lucrare, folosindu-se, dacă este posibil, părţi, secţiuni, capitole etc., elaborate anterior, verificate 
şi adaptate la noile condiţii tehnice ale lucrării şi puse de acord cu prescripţiile tehnice în vigoare. 
Astfel, conţinutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini trebuie să cuprindă: 

� breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii; 
� nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea; 
� proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste etc. pentru materialele 

componente ale lucrării, cu indicarea standardelor; 
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� dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării; 
� ordinea de execuţie, probe, teste şi verificări ale lucrării; 
� standardele, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, 

execuţie, montaj, probe, teste şi verificări; 
� condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe etc. 
 

3. Listele cantităţilor de lucrări 
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice şi a duratei de 
execuţie a lucrărilor, şi anume: 

� centralizatorul obiectelor, 
� centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte; 
� listele cuprinzând cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de lucrări, cu 

descrierea în detaliu a acestora; 
� listele cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările (după caz); 
� specificaţiile tehnice. 

 
4. Graficul general de realizare a lucrării 

 

II. Păr ţile desenate 

1. Planurile generale: 
� planurile de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice; 
� planurile topografice principale; 
� planurile de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv cu înscrierea în acestea a 

condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de pământ şi de fundare; 
� planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distanţe de amplasare, 

orientări, coordonate, axe, repere de nivelment şi planimetrice, cotele +/-0,00, cotele trotuarelor, 
cotele şi distanţele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, 
platformelor etc.; 

� planurile principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, inclusiv înscrierea în acestea 
a volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului 
transportat (excedent şi deficit), lucrările privind stratul vegetal, precum şi precizări privind 
utilajele şi echipamentele de lucru, completări şi alte date şi elemente tehnice şi tehnologice; 

� planurile principale privind construcţiile subterane - amplasarea lor, secţiuni, profiluri 
longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, 
marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a 
coroziunii etc.; 

� planurile de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare. 
 
2. Planşele principale ale obiectelor 
Se recomandă ca fiecare obiect subteran sau suprateran să aibă un număr sau un cod şi o denumire 
proprii, iar planşele să fie organizate într-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect. 
În cazul în care proiectul este voluminos planşele se vor organiza în volume şi/sau broşuri pentru fiecare 
specialitate, distinct. 
 
3.  Arhitectura 
Va cuprinde planşe privind arhitectura fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, dintre care: 

� planul individual de amplasare; 
� planurile de arhitectură ale nivelurilor subterane şi supraterane, ale teraselor, acoperişurilor etc., 

inclusiv cote, dimensiuni, suprafeţe, funcţiuni tehnologice, cu precizări privind materialele, 
confecţiile etc.; 

� secţiuni, faţade, detalii importante, cotate etc.; 
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� tablouri de prefabricate, confecţii; 
� tablouri de tâmplării şi tablouri de finisaje interioare şi exterioare. 

Planşele vor conţine cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea 
acestora etc. 
 

4. Structura 
Va cuprinde planşele privind alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, pentru fiecare obiect, şi 
anume: 

� planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 
� planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 
� descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj, 

recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul, care se vor înscrie pe 
planşele principale. 

 
5. Instalaţiile 
Vor cuprinde planşele privind execuţia instalaţiilor fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe 
etc., şi anume: 

� planurile principale de amplasare a utilajelor; 
� scheme principale ale instalaţiilor; 
� secţiuni, vederi, detalii 

Planşele vor conţine cote, dimensiuni, calităţile materialelor, verificările şi probele necesare, izolaţii 
termice, acustice, protecţii anticorosive şi parametrii principali ai instalaţiilor. 

 

6. Dotări şi instalaţii tehnologice 
Vor cuprinde planurile de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, 
toleranţe, detalii montaj etc., şi anume: 

� desenele de ansamblu; 
� schemele tehnologice ale fluxului tehnologic; 
� schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri; 
� schemele instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de 

combustibil, apă, iluminat etc., ale instalaţiilor tehnologice; 
� planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestaţii, sarcini etc., inclusiv schemele 

tehnologice de montaj; 
� diagramele, nomogramele, calculele inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul 

grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării; 
� listele cu utilajele şi echipamentele din componenţa planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, 

performanţele şi caracteristicile. 
 
7. Dotări de mobilier, inventar gospodăresc, pază contra incendiilor, protecţia muncii etc.: 

� planurile de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări 
etc.; 

� listele cu dotări, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora. 
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ANEXA 4 

 

Conţinutul  

documentaţiei tehnice  de organizare a execuţiei lucrarilor – D.T.O.E .  

  

Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor – D.T.O.E. - este necesar în toate 
cazurile în care se realizează o investitie. In situaţia în care acesta nu se prezintă împreună cu proiectul 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, se va obţine o autorizaţie de construire separată de 
cea pentru investiţia propriu-zisă.  

Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor 
lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, 
atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe 
domeniul public, după cum urmează:  

   I. Piese scrise  

   1. Lista şi semnăturile proiectanţilor  

    Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru 
care răspund.  

   2. Memoriu  

    Acesta va cuprinde:  

   - descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, 
amenajărilor şi depozitelor de materiale;  

   - asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;  

   - asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;  

   - precizări cu privire la accese şi împrejmuiri;  

   - precizări privind protecţia muncii.  

    Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă, necesare în 
vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fişelor tehnice întocmite in Documentaţia 
tehnică  pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii – D.T.A.C. sau D.T.A.D., după caz.  

   II. Piese desenate  

    Plan general  

   a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de situaţie 
privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi 
construcţiile provizorii necesare realizării acesteia;  
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   b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor putea fi 
prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al proiectului pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  

    Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un 
cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau 
numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data 
elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.  

  

 


