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   COMPARTIMENT PROIECTARE/REABILITARE  

 
 
 

1.Cunoașterea cadrului legislativ în domeniu și redactarea informărilor privind obligațiile autorității 
publice, programele naționale inițiate și modul în care se pot implica autoritățile publice în derularea 
acestora; 
2.Cunoașterea normativelor tehnice specifice și o modalităților care sunt aduse acestora; 
3. Inițiază acțiunile necesare desfășurării programelor specifice; 
4. Aducerea la cunoștința asociațiilor de proprietari a obligațiilor pe care le au, în conformitate cu 
prevederile legale, privind includerea imobilelor în programe; 
5.Primirea și verificarea documentelor prezentate de asociațiile de proprietari pentru includerea în 
programe; 
6. Efectuarea demersurilor pentru aprobarea în cadrul structurilor interne a includerii imobilelor în 
programe; 
7.Transmiterea către Serviciul Achiziții Publice a infornațiilor și documentelor necesare achiziției de 
servicii sau lucrări pentru derularea programelor; 
8. Orice alte activități necesare inițierii desfășurării programelor; 
9. Transmiterea către birourile/serviciile de specialitate din cadrul instituțiilor abilitate a informațiilor 
privind necesitatea consolidării imobilelor, în baza expertizelor tehnice efectuate; 
10. Ținerea evidențelor privind derularea programelor; 
11. Asigură efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și recepțiilor finale în comisia constituită 
potrivit reglementărilor în vigoare; 
12.Verifică corectitudinea întocmirii situțiilor de lucrări în funcție de stadiul fizic al acestora și 
propune spre plată valorile situațiilor de lucrări; 
13.Urmărește realizarea și darea în folosință la termenele planificate a investițiilor; 
14. Urmărește și verifică la constructor elaborarea “Cărții tehnice a construcției”; 
15. Urmărirea în teren a derulării lucrărilor, preluarea informațiilor furnizate de constructor, proiectant, 
diringe de șantier și reprezentanții asociațiilor de proprietari și a cerințelor acestora, informarea 
factorilor răspunzători de derularea contractelor și redactarea răspunsurilor (dacă este cazul); 
16. Asigură derularea contractelor de investiții, respectiv recepția la terminarea lucrărilor până la faza 
încheierii recepției finale; 
17.Asigură legătura în perioada de garanție între asociațiile de proprietari, constructor și diriginte de 
șantier, pentru eventualele situații ce necesită remediere în urma reabilitării termice; 
18. Inventarierea blocurilor de locuințe pe cartiere/cvartale; 
19. în vederea implementării programelor multianuale local și național, coordonatorul local realizează 
și actualizează lunar baza de date specific prin includerea și gestionarea datelor și informațiilor culese 
la punctele anterioare; 
20.Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în cadrul Sistemului de control 
intern managerial; 
21. Îndeplinește atribuții privind managementul riscurilor la nivelul serviciului, după caz; 
22. Elaboreaza și actualizează procedurile operaționale/de sistem aferente activităților (proceselor) pe 
care le desfășoară, după caz; 
23.Asigură realizarea indicatorlor de performanță asociați obiectivelor calității proceselor în care este 
implicat; 
24. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în domeniul securității și sănătății 
în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor și protecției mediului; 
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25. Respectă cerințele în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția 
datelor, precum și a celor prevăzute în actele administrative interne și procedurile proprii elaborate la 
nivelul instituției; 
26. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentelor create la nivelul 
departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic; 
27. Îndeplinește orice alte atribuții date de șeful ierarhic superior care, prin natura lor, sunt de 
compenența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului.  
 
 


