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Procedura privind solicitarea lucrărilor de construcţii : 

 

1. Se formulează o solicitare scrisă în vederea execuţiei unor lucrări de construcţii sau 

prestări de servicii de natura lucrarilor de construcţii. 

 

2. Solicitarea scrisă cu avizul Decan / Director Departament / Director Centru de cercetare 

este avizată de către un gestionar de patrimoniu Director DCC / Director DPI / Director 

DSI. 

 

3. Solicitarea primeşte o soluţie prealabilă DGA, respectiv clarificarea şi cuantificarea 

lucrărilor menţionate în solicitare.  

 

4. Clarificările şi cuantificările necesare în vederea deciziei sunt solicitate Direcţiei Tehnice 

şi consistă în activităţi şi atribuţii profesionale strict şi detaliat reglementate de legislaţia 

în construcţii şi legislaţia subsecventă acesteia. Enumerarea activităţilor nu este 

exhaustivă sau limitativă: identificarea pe teren a situaţiei, aprecierea nivelului de urgenţă, 

aprecierea naturii lucrărilor (tip, cantităţi), aprecierea apartenenţei de lucrărilor solicitate 

(lucrări în garanţie, lucrări în contracte cadru, lucrări sau servicii solicitate ca efect pentru 

aplicarea unor legi privind siguranţa la foc, protecţia muncii, siguranţa în construcţii etc).  

 

5. Direcţia Tehnică, fundamentează propuneri de soluţii conform  legislaţiei specifice şi 

reglementărilor tehnice aplicabile fiecărei situaţii. Fundamentarea propunerilor poate 

include: măsurători, devize, fotografii, oferte ale unor operatori economici, procese 

verbale etc, posibilitatea de finanţare.  

 

6. Solicitarea însoţită de propunerile de soluţionare din partea Direcţiei Tehnice primeşte 

aprobarea ori avizul DGA în funcţie de mărimea cheltuielii aprobate şi de urgenţa de a 

efectua lucrările solicitate. Solicitările avizate DGA sunt aprobate în SCUB. 

 

7. Direcţia Tehnică aplică prin intermediul Serviciului Tehnic  soluţia decisă. Efectuarea 

procedurii de achiziţie este reglementată de legislaţia privind achiziţiile publice. Derularea 

contracului sau a comenzii pentru efectuarea de lucrări este afectată de prevederile 

contractuale si legislaţia specifică. 

 

8. Direcţia Tehnică prin intermediul Serviciului Tehnic  arhivează solicitarea şi documentele 

generate de aceasta, respectiv create de către DT ca efect al solicitării. Arhivarea poate fi 

ca simplă corespondenţă sau in documentaţia ce fundamentează o procedură de achiziţii 

sau derularea unui contract existent. 

 
 

 

 

 

 


