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ECHIPA DE PROIECTARE – CERINȚE MINIME 

 

În cadrul fazei de negociere a contractului, câștigătorul concursului va prezenta o listă cu 
echipa de proiect formată din specialiști care au capacitatea și experiența necesară ducerii la 
bun sfârșit a tuturor serviciilor care fac obiectul contractului. Lista care detaliază echipa de 
proiect va fi însoțită de o declarație de disponibilitate, din partea fiecărui specialist 
nominalizat. 

 

Componența minimă a echipei de proiect, precum și cerințele care trebuie îndeplinite de 
fiecare specialist sunt detaliate în tabelul de mai jos: 

Domeniul de Expertiză Cerințe minime de calificare și experiență 
Arhitectură 
 
Expert 1 / Coordonarea 
echipei de proiectare 

Cerințe specifice 
● Studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diploma de licență (sau echivalent) în domeniul arhitectură; 
● Specialist cu drept de semnătură atestat de către 
Ordinul Arhitecților din România; 

Urbanism  
 
Expert 2 / Intocmirea si 
coordonarea 
documentațiilor de 
urbanism 
 

Cerințe specifice 
● Studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diploma de licență (sau echivalent) în domeniile arhitectură 
sau urbanism; 

• Specialist cu drept de semnătură atestat de către 
Registrul Urbaniștilor din România (sau echivalent) pentru 
următoarele tipuri de documentații: 
- planuri urbanistice generale de municipii împreună 
cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «D»; 
sau 
- planurile urbanistice zonale împreună cu 
regulamentele locale aferente acestora, simbol «Dz0» 

Peisagistică  
 
Expert 3 / Amenajare 
peisagistică 

Cerințe specifice 
• Studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diploma de licență (sau echivalent) în domeniile 
arhitectură, urbanism sau peisagistică; 
 
Cerințe minime de calificare și experiență 
Vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 (cinci) ani 

Experiență profesională similară 
• Elaborarea a minimum o lucrare de amenajare a 
unor spații verzi publice 

Inginerie civilă  
 

Cerințe specifice 
• Studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diploma de licență (sau echivalent) în domeniul ingineriei 
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Expert 4 / Coordonare – 
structura de rezistență 

civile, cu specializare în construcții civile, industriale și 
agricole (CCIA); 
• Vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 (cinci) 
ani. 

Experiență profesională similară 
• Coordonarea echipei de proiectare pentru minimum 
un proiect de construcții civile de utilitate publică. 

Instalații 
  
Expert 5 / Coordonare – 
instalații sanitare, electrice, 
HVAC, gaze naturale 

Cerințe specifice 
• Studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diploma de licență (sau echivalent) în domeniul instalațiilor, 
cu specializare în instalații pentru construcții civile; 
• Vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 (cinci) 
ani; 

Experiență profesională similară 
• Coordonarea echipei de proiectare instalații pentru 
cel puțin un proiect de construcții civile. 

Securitate la incendiu
  
Expert 12 / Sisteme de 
securitate la incendiu 

Cerințe specifice 
• Studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diploma de licență (sau echivalent) în domeniul ingineriei 
sau arhitecturii, atestat IGSU în domeniile enumerate mai 
jos: 
− proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și 

stingere a incendiilor; 
− proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, 

alarmare și alertare în caz de incendiu; 
− proiectarea sistemelor și instalațiilor de ventilare 

pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți. 

  
Experiență profesională similară 

• Proiectarea și autorizarea sistemelor de securitate 
la incendiu pentru cel puțin un proiect de construcții civile, 
din domeniul medical. 

Tabel 1 Cerințe minime privind echipa de proiect 

 

 

 

 

 


