
  
 

  

Direcția generală patrimoniu  se aprobă, 
Compartimentul administrarea patrimoniului Birta Antal 
Nr. Înreg:__________________ director general 
 
 

Necesități minime obligatorii privind 
procedura de atribuire a contractului de achiziţie/comenzii cu titlul: 

„Servicii de expertiză tehnică care cuprind expertize asupra structurii de rezistență și 
audit energetic a unor imobile situate în județul Harghita, care aparțin domeniului public 

al județului Harghita” 
I. INTRODUCERE 
Necesitățile minime obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 
constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de către 
fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. 

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziționarea „Servicii de expertiză tehnică care 
cuprind expertize asupra structurii de rezistență și audit energetic a unor imobile situate 
în județul Harghita, care aparțin domeniului public al județului Harghita” necesare la 
Proiectele de renovare integrată din cadrul programului PNRR. 

III. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 

1. Date generale: 
 
Pentru obținerea sau menținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt 
obligatorii realizarea și menținerea pe întreaga durată de existență a construcțiilor, printre 
altele, a următoarelor exigențe esențiale: 
A – rezistență mecanică și stabilitate; 
B - siguranţă şi accesibilitate în exploatare; 
C - securitate la incendiu; 
D - igienă, sănătate şi mediu înconjurător; 
E - economie de energie şi izolare termică; 
F - protecţie împotriva zgomotului. 

Expertiza tehnică pentru construcții reprezintă acel document de analiză și cercetare, 
realizată la solicitarea unui beneficiar oarecare, prin intermediul căruia se trag concluzii și 
se oferă soluții cu privire la starea unei clădiri existente. 

Este un memoriu întocmit de către un expert tehnic autorizat, atestat de Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrație. Expertul tehnic este o persoană cu 
experiență în domeniu și care dobândește acest statut în urma experienței și a unui 
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examen. Expertizarea tehnică a unei construcții reprezintă un act de responsabilitate pe 
care expertul tehnic o poartă pe toată durata de viață a construcției și pe toată durata sa 
de viață. Expertul tehnic răspunde penal pentru soluțiile tehnice pe care le-a oferit și 
efectul acestora. În construcții nu există un singur tip de expertiză tehnică. Expertiza 
tehnică este pe domenii de activitate. Astfel există: expertiză tehnică pentru determinarea 
efectelor unor intervenții asupra structurii de rezistență, expertize care determină starea 
unui imobil din punct de vedere al siguranței în exploatare, expertize tehnice pentru 
determinarea siguranței la incendiu al unei construcții, expertize tehnice pentru 
determinarea stării unor instalații oarecare, etc.. Cea mai uzuală expertiză tehnică 
întocmită este determinarea stării tehnice a structurii de rezistență a unei clădiri care 
poate fii expertiză tehnică: de demolare, de alipire la calcan, de extindere, de etajare, de 
consolidare și expertiză tehnică de constatare a stării construcției. 
 
2. Cerinţe tehnice: elaborarea expertizelor tehnice care să cuprindă expertiza tehnică 
asupra structurii de rezistență adică rezistență mecanică și stabilitate și respectiv audit 
energetic conform cerințelor PNRR pentru fiecare imobil în parte, enumerate și cu datele 
de identificare înscrise în Anexa nr. 1 parte integrantă al prezentei, în scopul obținerii 
finanțării în cadrul programului P.N.R.R. 
 
3.Activitățile principale ale contractului/comenzii, ce urmează a fi atribuit: 
3.1. Expertiza tehnică rezistență mecanică și stabilitate pentru fiecare clădire în parte 
Se va realiza de expert tehnic, persoană fizică/juridică atestată pentru cerința 
fundamentală ”rezistență mecanică și stabilitate”, pentru fiecare construcție în parte 
enumerată în Anexa nr. 1 la prezenta documentație 
Ofertantul la întocmirea Raportului de expertiză tehnică, va avea în vedere situația din 
teren, iar soluțiile recomandate pentru remedierea deficiențelor constatate vor asigura 
respectarea cerinței esențiale ”rezistență mecanică și stabilitate”, prevăzută de 
reglementările tehnice în vigoare. 
Activitatea desfășurată pentru evaluarea clădirilor, rezultatele examinării și a studiilor 
efectuate în vederea evaluării, precum și concluziile referitoare la siguranța structurii și 
soluțiile de intervenție propuse, inclusiv natura și proporțiile acestor intervenții, trebuie 
prezentate în raportul de expertiză a construcției. 
 
Totodată, conform H.G. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și 
expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 12 (4) ”expertul tehnic verifică, semnează și 
ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora”. 
 



  
 

  

Față de cele de mai sus precizate, raportul de expertiză tehnică poate fi completat cu 
rezultatele altor analize/cercetări considerate necesare pentru fundamentarea deciziei. 
Elaborarea expertizei tehnice se va realiza în conformitate cu prevederile reglementărilor 
tehnice aplicabile la data întocmirii. 
Conținutul cadru al expertizei tehnice este prevăzut în 925/1995 privind aprobarea 
Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției 
lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Părțile scrise și desenate vor fi puse la dispoziția beneficiarului în două exemplare 
originale. 
 
3.2. Elaborarea auditului energetic pentru fiecare clădire în parte 
Auditul energetic se realizează de către auditor energetic pentru clădiri, persoană 
fizică/juridică atestată gradul profesional I, specialitatea construcții și instalații. 
Realizarea auditului energetic și a lucrărilor de intervenție are drept scop creșterea 
performanței energetice a construcțiilor studiate, respectiv reducerea consumului 
energetic pentru încălzirea clădirilor în condițiile asigurării și menținerii climatului termic 
interior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității în care se află construcția 
auditat. 
În urma efectuării auditului energetic se va elabora certificatul de performanță energetică 
corespunzător stării tehnice inițiale, pentru fiecare clădire în parte. 
Elaborarea auditului energetic, inclusiv fișa de analiză termică și energetică a clădirilor, 
precum și a certificatelor de performanță energetică a clădirilor, corespunzător stării 
tehnice inițiale, se realizează de către un auditor energetic pentru clădiri, persoană 
fizică/juridică atestată gradul I, specialitatea construcții si/sau construcții și instalații. 
IV. VALOAREA ESTIMATĂ 
Valoarea estimată a achiziției este de 233.613,45 lei fără TVA. Locurile de prestare al 
serviciilor sunt în Municipiul Miercurea Ciuc, Bilbor, Homorod Băi-județul Harghita. 
V. DURATA CONTRACTULUI DE SERVICII/COMENZII 
Termenul de executare a contractului/comenzii este maxim 6 zile calendaristice, calculat 
de la data încheierii contractului/primirea comenzii. 
VI. PREDAREA DOCUMENTAȚIILOR: 

- vor fi predate beneficiarului, pe suport de hârtie în original în 2 exemplare semnate 
și ștampilate și scanate în format electronic, independent pentru fiecare clădire 
studiată. 

VII. REDACTAREA OFERTEI 
- Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 



  
 

  

- Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 
-  Documente care să ateste autorizarea; 

- Oferta se va redacta în limba română; 
- Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 

depunere 
- Oferta va fi semnată cu semnătură electronică și transmisă electronic 
- Declarația privind conflictul de interese. 

VIII. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE: 
Propunerea de prezentare a propunerii financiare va cuprinde, în mod obligatoriu, prețul 
ofertat. Prețul ofertei va cuprinde cheltuielile defalcate după cum urmează: 
- expertiză tehnică asupra structurii de rezistență pentru fiecare construcție în parte 
- auditul energetic pentru fiecare construcție în parte 
Prețul serviciilor vor fi exprimate în lei fără TVA, și va fi nemodificat pe toată durata 
derulării contractului/comenzii. 
IX. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 
Va fi selectată oferta care cuprinde toate serviciile solicitate, îndeplinește toate cerințele 
prevăzute prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei fără TVA. 
 
X. PROPRIETATE INTELECTUALĂ: 
În relaţia dintre părţi, prestatorul își va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de 
proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate. Prin semnarea 
contractului/comenzii, prestatorul acordă achizitorului licență permanentă, transferabilă, 
neexclusivă şi scutită de taxă de redevență, pentru a copia, folosi şi transmite documentele 
elaborate de expert, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora. 
 
Miercurea-Ciuc,15.09.2022 
 

       Întocmit 
 Bara Lenke 

 consilier 
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