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CAIET DE SARCINI 

privind  

achiziționarea serviciului de eliberare a certificatului de performanță energetică 

 - COD CPV: 71314300-5  

pentru construcția cu destinația pavilion cazarmă  

situată in municipiul Moreni, str. Garajului, nr. 13, jud. Dâmbovița în incinta imobilului 

Detașament Pompieri Moreni 

 
Obiectul achiziției publice de servicii 

Obiectul prezentului Caiet de Sarcini îl constituie achiziţionarea de către INSPECTORATUL 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ - BASARAB I - DÂMBOVIŢA, Şoseaua Găeşti nr. 9, cod 

poştal 130087, cod fiscal 4207069, tel. 0245/611.212 sau 611.218, fax 0245/634.020, de servicii de 

”certificare energetică” pentru construcția cu destinația pavilion cazarmă, situată in municipiul 

Moreni, str. Garajului, nr. 13, jud. Dâmbovița în incinta imobilului Detașament Pompieri 

Moreni, având suprafața construită/desfășurată 256 mp, suprafața utilă 209 mp, regim de 

înălțime parter, anul construirii 1942. 

Construcția a fost  reabilitată în perioada 2018-2019 atât din punct de vedere structural cât și 

funcțional fiind implementate o serie de măsuri pentru îmbunătățirea performanței sale energetice. 

Starea inițială a construcției, înainte de reabilitare, este evidențiată în auditul energetic, conform 

certificatului nr. DB-558-15/13.07.2015, anexate în format pdf.. CERTIFICATUL DE 

PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ este necesar la recepția la terminarea lucrărilor pentru a se 

evidenția creșterea performanței energetice a construcției în urma efectuării lucrărilor de reabilitare. 

Acesta va fi întocmit in  conformitate  cu  legislația  din  domeniul construcțiilor și cu reglementările 

tehnice în vigoare. 

 

Obligațiile prestatorului 

Certificatul de performanţă energetică va fi  întocmit de către un auditor energetic gradul I pentru 

construcții și instalații AEIci, autorizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
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conform legislației în vigoare. În acest sens ofertanții vor prezenta documente care să demonstreze 

calificarea personalului care întocmește și avizează certificatul. 

La întocmirea certificatului de performanță energetică se vor respecta, fara a se limita numai la 

acestea, următoarele: 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare); 

- Legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor (cu modificările şi completările ulterioare); 

- Ordinul M.T.C.T. nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al 

performanţei energetice a clădirilor (cu modificările şi completările ulterioare); 

De asemenea se vor respecta toate normativele şi normele specifice în vigoare. 

Pentru elaborarea ofertei, prestatorul va putea vizita imobilul pentru vizionare şi documentare cu 

anunțarea scrisă prealabilă a achizitorului la nr. de fax. 0245/634020. 

 

Obligațiile achizitorului 

Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 60 de zile de la data 

recepţionării serviciilor și primirea facturii. 

Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le solicită și pe care le consideră necesare prestării serviciilor. 

 

Recepţie şi verificări 

Recepţia se va considera încheiată la predarea certificatului energetic. Plata prestatorului se va face cu 

O.P., prin contul de trezorerie al acestuia, numai în baza facturii emise după semnarea procesului 

verbal de recepţie de către achizitor. 

Termenul de execuţie este de maxim 3 zile lucrătoare de la data emiterii comenzii de prestare a 

serviciilor din partea autorității contractante.  
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VERIFICAT 

ȘEF SERVICIU LOGISTIC 
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