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Raport  

 

Servicii de dirigenție de șantier la obiectivul 
 „RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC ,,CASA BAY” DIN ORAŞUL SEINI 

ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU MULTICULTURAL” 
 

Cod CPV : 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor.  (Rev.2) 
 
 

Referiror la achizitionarea serviciilor de dirigentie de santier, la obiectivul 
„RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC ,,CASA BAY” DIN ORAŞUL SEINI, ÎN 
VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU MULTICULTURAL” : 

-  in baza referatului de necesitate nr.3170/30.03.2020, intocmit de catre d-na ing.Olah 
Timea, membru al echipei de implementare a proiectului ""CULTURE IN THE 
MIRROR - Restoration of Bay House in Seini (RO) and Concert Hall in Kalush (UA) 
into Multicultural Centers"/  "CULTURA IN OGLINDA - Restaurarea Casei Bay din 
Seini (RO) si a Salii de Concerte din Kalush (UA), in vederea infiintarii de Centre 
Multiculturale", nr.de identificare proiect HUSKROUA/1702/3.1/0020 ; 

- Avand in vedere cerințele prevăzute de legislația în vigoare privind atestarea 
specialiştilor în domeniul protejării monumentelor istorice, respectiv : atestat din 
partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Național de dirigentare lucrări în 
domeniul F; autorizație emisă de ISC privind consolidare şi restaurare monumente 
istorice în toate domeniile de importanță ; 

- S-au cautat care ar fii operatorii economici / specialistii, care corespund legislatiei. 
 

Astfel s-au solicitat oferte la trei operatori economici, care la randul lor ne-au transmis 
urmatoarele oferte de pret : 

PFA DRAGAN MIRCEA  - 30000 ron fara TVA; 
PFA DANILA IOAN MIRCEA – 28900 ron fara TVA ; 
PFA MOLDOVAN GHE.AUGUSTIN 19900 ron fara TVA . 
Tinand cont, ca in devizul general al proiectului, este prevazuta valoarea maxima de 

19561.14 ron + TVA, am luat legatura cu operatorul economic a carui oferta are pretul cel mai 
scazut, PFA MOLDOVAN GHE.AUGUSTIN, si am cazut de comun accord ca oferta finala sa 
fie de 19500 ron fara TVA. 

Prin urmare, solicitam aprobarea demararii  achizitiei directe online, din catalogul 

electronic SICAP, de la operatorul economic PFA MOLDOVAN GHE.AUGUSTIN, a 

serviciilor de dirigentie de santier si incheierea contractului, a carui valoare finala este de 

19500 ron + TVA. 

 

 

Responsabil achizitii               Manager proiect,         Membru echipa implementare proiect, 

    Stef Andrada                              Lohan Alisa                                    ing.Olah Timea 


