
 

 

1. Etapa preliminară 
 
1.1. Misiuni de bază 
 
1.1.1. TEMA PENTRU OFERTARE  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții asupra construcțiilor existente (clasate 
sau neclasate), în zonele construite protejate sau în zonele de protecție a 
monumentelor istorice, analiza preliminară va reflecta și constrângerile / posibilitățile 
de ordin cultural - patrimonial. 
 
1.1.2. OFERTA ECONOMICĂ  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții asupra construcțiilor existente (clasate 
sau neclasate), aflate în zonele construite protejate sau în zonele de protecție a 
monumentelor istorice, se vor adăuga în oferta economică și informații cu privire la 
identificarea studiilor și analizelor preliminare. 
 

1.2. Misiuni suplimentare 
 
1.2.2. ILUSTRAREA DE TEMĂ ÎN SCOP DE OFERTARE  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții asupra construcțiilor existente (clasate 
sau neclasate), în zonele construite protejate sau în zonele de protecție a 
monumentelor istorice, arhitectul trebuie să identifice și să menționeze în mod 
explicit acele probleme asupra cărora ilustrarea de temă nu a putut avea o atitudine 
fermă, din cauza lipsei informației relevante la momentul respectiv. 
 
1.2.3. STUDIUL DE PREFEZABILITATE  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții asupra construcțiilor existente (clasate 
sau neclasate), în zonele construite protejate sau în zonele de protecție a 
monumentelor istorice, studiul de prefezabilitate va stabili și modalitățile de 
intervenție posibil de luat în considerare în fazele următoare de proiectare. 
 

2. Etapa pregătitoare 
 
2.1. Misiuni de bază 
 
2.1.2. DOCUMENTE ȘI STUDII NECESARE  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții asupra construcțiilor existente (clasate 
sau neclasate), în zonele construite protejate sau în zonele de protecție a 
monumentelor istorice, lista de documente și studii necesare poate conține și (după 
caz): fișa de evidență, obligația de folosință, releveu, studiu istoric de fundamentare 



 

 

a intervențiilor, încercări pe materiale, studiu geotehnic, expertiză tehnică, studii de 
parament, componente artistice, stratigrafice, analize biologice, analize fizico-
chimice, dendro-cronologice, studii de urbanism istoric, de peisaj, tipuri de cercetare 
arheologică necesară, studiu geotehnic, topometric, cadastral, de mediu și audit 
energetic.  
Vor fi menționate tipurile de certificări / atestări / calificări pe care elaboratorii studiilor 
este necesar să le dețină. Lista de documente și studii se va putea completa ca 
urmare a unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute inițial. 
Arhitectul va elabora sau va coordona elaborarea temelor pentru studiile enumerate 
mai sus, va asigura coordonarea elaborării lor și va răspunde de integrarea 
concluziilor acestor studii în proiectul ce se va elabora. 
 
2.1.3. SPECIALIȘTI NECESAR A FI IMPLICAŢI ÎN ELABORAREA PROIECTULUI  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții asupra construcțiilor existente (clasate 
sau neclasate), în zonele construite protejate sau în zonele de protecție a 
monumentelor istorice, arhitectul va identifica din punct de vedere al calificării 
profesionale colectivul tehnic cu care va colabora la elaborarea studiilor și 
documentațiilor necesare, precum și a proiectului propriu-zis: structură, instalații, 
restaurare specializată (inclusiv componente artistice). 
 
2.1.4. ILUSTRAREA DE TEMĂ  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții asupra construcțiilor existente (clasate 
sau neclasate), în zonele construite protejate sau în zonele de protecție a 
monumentelor istorice, ilustrarea de temă va include și atitudinile posibile de 
intervenție. 
 

2.2. Misiuni suplimentare 

 
2.2.4. CONSULTANȚĂ PRIVIND MODALITATEA DE MODIFICARE A REGIMULUI 
TEHNIC ȘI ECONOMIC AL IMOBILULUI  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții asupra construcțiilor existente (clasate 
sau neclasate), în zonele construite protejate sau în zonele de protecție a 
monumentelor istorice, arhitectul poate consilia clientul și cu privire la modalitatea 
optimă de a modifica (după caz) regimul juridic de protecție al imobilului. 
 

3. Etapa concept 
 
3.1. Misiuni de bază 
 
3.1.1. CONCEPTUL GENERAL ȘI DE ARHITECTURĂ  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții asupra construcțiilor existente (clasate 
sau neclasate), în zonele construite protejate sau în zonele de protecție a 
monumentelor istorice, arhitectul va propune clientului, pe baza temei de proiectare, 



 

 

un concept unitar de intervenție care va sta la baza elaborării proiectului în fazele 
succesive. 
 

3.2. Misiuni suplimentare 

 
3.2.3. ESTIMAREA COSTULUI INVESTIŢIEI  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții asupra construcțiilor existente (clasate 
sau neclasate), în zonele construite protejate sau în zonele de protecție a 
monumentelor istorice, nu se recomandă realizarea de estimări ale valorii de 
investiție în faze incipiente de proiectare (anterioare DALI sau proiect tehnic după 
caz), din cauza insuficienței datelor care ar fundamenta respectivele estimări. 
 
3.2.4. ESTIMARE COSTURI DE OPERARE  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții asupra construcțiilor existente (clasate 
sau neclasate), în zonele construite protejate sau în zonele de protecție a 
monumentelor istorice, nu se recomandă realizarea de estimări ale costurilor de 
operare în faze incipiente de proiectare, din cauza insuficienței datelor care ar 
fundamenta respectivele estimări. 
 

4. Etapa proiect definitiv 
 
4.1. Misiuni de bază 
 
4.1.1. TEMA DETALIATĂ (DEFINITIVĂ)  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții asupra construcțiilor existente (clasate 
sau neclasate), în zonele construite protejate sau în zonele de protecție a 
monumentelor istorice, tema de proiectare detaliată va include concluziile tuturor 
studiilor de fundamentare. 
 

4.2. Misiuni suplimentare 
 
4.2.1. CALCULAREA FEZABILITĂŢII INVESTIŢIEI SAU DALI (DOCUMENTAŢIE 
DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE)  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții finanțate din fonduri publice asupra 
construcțiilor existente (clasate sau neclasate), faza DALI este misiune de bază. 
Elaborarea documentației necesare obținerii avizelor / acordurilor specifice conform 
legislației în vigoare la această fază cade în sarcina arhitectului. Arhitectul este 
obligat - direct sau prin reprezentanți specializați - să participe la toate ședințele 
forurilor de avizare la care este convocat. 
 
 
 
 



 

 

4.2.4. ESTIMAREA COSTULUI INVESTIŢIEI  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții finanțate din fonduri publice asupra 
construcțiilor existente (clasate sau neclasate), în zonele construite protejate, sau în 
zonele de protecție a monumentelor istorice, la faza DALI se stabilește o valoare 
maximă a valorii de investiție, care nu poate fi depășită ulterior. 

 

5. Etapa proiect pentru autorizare 
 
5.1. Misiuni de bază 
 
5.1.1. PROIECTAREA PENTRU AUTORIZARE  
 
Această misiune include și întocmirea pieselor scrise și desenate solicitate prin 
legislaţie, în susţinerea cererii de emitere a avizelor / acordurilor. 
Arhitectul este obligat (direct sau prin reprezentanți specializați) să participe la toate 
ședințele diverselor foruri de avizare la care este convocat. 
 

6. Etapa proiect pentru evaluare/ofertare 

 

6.2. Misiuni suplimentare 
 
6.2.1. ESTIMAREA COSTURILOR INVESTIŢIEI  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții finanțate din fonduri publice asupra 
construcțiilor existente (clasate sau neclasate), în zonele construite protejate, sau în 
zonele de protecție a monumentelor istorice, la faza DALI se stabilește o valoare 
maximă a valorii de investiție, care nu poate fi depășită ulterior (vezi 4.2.4.). 
 

7. Etapa proiect pentru execuție 
 
7.1. Misiuni de bază 
 
7.1.1. PROIECTAREA DE DETALIU  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții asupra construcțiilor existente (clasate 
sau neclasate), în zonele construite protejate sau în zonele de protecție a 
monumentelor istorice, fazele de proiectare tehnică și proiectare de detaliu sunt 
contopite, fiind realizate concomitent, nu în succesiune. 
 
 
 
 



 

 

9. Etapa de asistență la execuție 
 
9.1. Misiuni de bază 

 
9.1.3. PROJECT MANAGEMENT  
 
În cazul proiectelor ce au ca obiect intervenții asupra construcțiilor clasate ca 
monumente istorice, managementul de proiect face parte din atribuțiile diriginților de 
șantier atestați conform legii.   


