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ANEXA 2 

 
DEFINIȚII ȘI TERMENI UTILIZAȚI 

 

Descrierea lucrărilor civile 
(construcții și instalații) supuse 

verificării 

Lucrările civile (construcții și instalații aferente 
construcțiilor) în cadrul Componentei 1 vor 
cuprinde, de regulă, lucrările  aferente realizării 
următoarelor obiecte de construcții din cadrul unui 
subproiect: 

 platforme din beton armat prevăzută cu 
radier, fundații și pereti pe trei laturi din 
beton armat; 

 hală pe structură metalică acoperită (în 
cazul unor stații de compostare); 

 bazin din beton armat pentru colectare 
fracție lichidă; 

 drum de acces, podeț; 

 instalații aferente construcțiilor (iluminat, 
electrice, canalizare, sanitare); 

 integrarea în construcție a unor dotări 
specifice stației de compostare 
(ventilatoare, suflante, conducte de 
ventilație, bandă transportoare, instalație 
de însăcuit compost, ciur rotativ); 

 rețea de canalizare în incinta stației de 
compostare; 

 foraje piezometrice; 

 canal colector din beton armat, alei, rigole; 

 platforme carosabile din beton armat; 
împrejmuiri din plase metalice fixate pe 
stâlpi metalici, inclusiv fundații gard, stâlpi 
susținere, porți de acces auto și pietonale;  

 fundații pentru stâlpi de iluminat; 

 confecții metalice diverse (scări de acces, 
piese metalice înglobate în beton, balustrăzi 
de protecție etc). 

 

Sub-proiect 

Un proiect prezentat în formularele de aplicaţie 
trimise de Solicitanţi către UMP pentru a participa 
în programul competitiv de finanţare din cadrul 
Componentei 1 a INPCP-AF şi a obţine finanţare. Un 
sub-proiect poate conţine una sau mai multe tipuri 
de investiţie. 

Consultant 
 

Inginer constructor cu experiență în proiectarea și 
execuția lucrărilor de construcții civile desemnat de 
către Client pentru a monitoriza implementarea și 
finalizarea la timp a contractelor de lucrări și a 



Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti     2 
Tel.: +4 021 316 0215 
e-mail: nitrati@map.gov.ro     
website: www.mmediu.ro 

serviciilor de consultanță aferente lucrărilor. 

Client 
 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) prin 
Unitatea de Management a Proiectului (UMP) 
responsabilă cu implementarea Proiectului 
”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.  
 

Completitudinea informațiilor 
 

Existența atributelor calitative și cantitative 
precum: 

- suficientă; 
- exactitatea și corectitudinea; 
- relevanța pentru subiectul tratat; 
- actualitatea; 
- să fie accesibilă și verificabilă 
- să fie conformă cu cerințele și prevederile 

legale și cu reglementările tehnice în vigoare 
în domeniul construcțiilor civile, 

ale informațiilor conținute în documentații tehnice 
întocmite/gestionate în procesul de execuție și 
supervizare a lucrărilor de construcții. 

 

Inspecție 
 

Activitatea de verificare a informațiilor rezultate 
din activitățile de execuție a lucrărilor de 
construcții civile ce aparțin domeniului 
construcțiilor, precum și din activitățile 
premergătoare sau ulterioare acestora și care sunt 
înscrise în părți scrise și părți desenate. Inspecția 
poate fi extinsă, de asemenea, pe șantierele de 
construcții, pentru lucrări de construcții proiectate 
aflate în curs de realizare sau chiar finalizate. 
Scopul inspecției este de a identifica lipsurile, 
insuficiențele și neajunsurile aspectelor controlate 
și care pot cauza probleme de implementare a 
subproiectelor dar și de a propune remedii, 
corectarea neconformităților descoperite și 
îmbunătățirea aspectelor controlate.  

 


