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CAIET DE SARCINI 
privind, 

,,Reabilitare fântâni pentru b ăut apă, de tip cişmele (de perete): 
Purcarului; Popova; Jianu - E.T.+D.A.L.I.+P.T. 

Prezentul caiet de sarcini face parte din documenta ţia de atribuire a contractului de 
achizi ţie de servicii de proiectare: expertiz ă  tehnică, documentaţie de avizare a lucr ărilor de 
intervenţie, proiect tehnic (P.T.;D.E.;C.S.;D.T.A.C.), pentru urm ătoarele obiective: 

- fântână  de băut apă  ,,Purcarului situată  la intrarea în piaţa veche din str. M. Basarab 
- fântână  de băut apă  ,,Popova situată  la intersec ţia străzilor Bucura cu Popova 
- fântână  de băut apă  ,,Jianu situată  la intrarea în Grădina Botanică  din str. Iancu Jianu 

Aceste fntâni fac parte din patrimoniu public local fiind cuprinse în inventarul 
bunurilor care alc ătuiesc domeniul public al municipiului Craiova - Anexa 2 la H.G. nr. 
965/2002 modificată  şi completată  cu H.G. nr. 141/2008, pozi ţiile 5369/333; 5376/340; 
5377/34 1. 

În lista monumentelor Istorice aprobat ă  şi publicată  prin grija Ministerului Culturii în 
anul 2004 şi republicată  în anul 2010, aceste fântâni sunt încadrate astfel: 

- fântâna Purcarului poz. 641, cod LMI / Dj-III-m-B-08419 
- fântâna Popova poz. 635, cod LMI / Dj-III-m-B-08413 
- fântâna Jianu poz. 638, cod LMI / Dj-III-m-B-08416 

Situaţia actuală  

Fântâna-cişmea Purcarului a fost ctitorit ă  de 
jupan Pavel Teodor şi Kir Marin Bulugbaşa, la anul 
1818  în zona vechiului târg, la poala hanului Hurezi, în 
prezent se află  la intrarea în pia ţa veche din strada Matei 
Basarab. Din cauza construc ţiilor edificate şi fenomenelor 
naturale izvorul a secat, fântâna fiind bran şată  la reţeaua 
publică  de apă  potabilă  fără  precizarea anului când s-a 

Fâiitâna-cismea Purcarului petrecut acest lucru. In inventarul domeniului public al 
municipiului Craiova figurează  o zonă  verde în suprafaţă  de 459 mp. Obiectivul nu are 
cadastru, studiu istoric sau relevee executate anterior şi nu are cartea construc ţiei. 
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Fântâna-ci şmea Popova este probabil cea mai 
veche aşa cum rezultă  dintr-un act datat în decembrie 
1613, ş i poartă  numele de Popova dup ă  numele mo şiei pe 
care a fost construit ă, cunoscută  şi sub denumirea cle 
fântâna Basarabe ştilor. Din acelea şi motive ca f.ntâna-
cişmea Purcarului a fost bran şată  la reţeua publică  cic apă  
potabilă  fără  precizarea anului. 
In inventarul domeniului public al municipiului Craiova 
figurează  o zonă  verde în suprafaţă  de 590 mp. Obiectivul 
nu are cadastru, studiu istoric sau relevee executate anterior 
ş i nu are cartea construc ţiei. 

Fântâna-ci şmea Popova 

Fântâna-ci şmea Jianu este un monument al 
dotării edilitare craiovene privind alimentarea cu ap ă  a 
oraşului fiind construită  înainte de anul 1 800 de Hagi Stan 
Jianu, epitrop al averii Obedenilor şi reconstruită  în anul 
1930 pe locul numit Valea lui Jianu în prezent fiind intrarea 
în Grădina Botanică . Fântâna înc ă  mai este alimentat ă  cu 
apă  de izvor posibil s ă  fie ş i o alirnentare cu ap ă  din re ţeaua 
publică  nu se ştie cu certitudine. In inventarul domeniului 
public al municipiului Craiova figureaz ă  cu 200 rnp zonă  
verde încadrat ă  în Grădina Botanic ă . Obiectivul nu are 
cadastru, studiu istoric sau relevee executate anterior şi nu 
are cartea construc ţ iei. Fântâna-ci şmea Jianu 

Necesitatea investi ţiei 
- Interven ţiile asupra monumentelor istorice se fac în conforrnitate cu legea nr. 

422/200 1 privind protejarea monumentelor istorice, numai pe baza ş i cu respectarea avizului 
ernis de către Ministerul Culturii şi Cultelor sau, dup ă  caz, de către serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii ş i Cultelor. 

- Termenul de prestare al serviciului va fi de 1(una) lun ă . 
- Prestatorul (proiectantul) are obliga ţia ş i răspunderea conform Legii nr. 1 0/ 1 995 cu 

modificări, privind calitatea în construc ţii, să  asigure asisten ţa tehnică  pentru proiectele 
elaborate pe perioada execu ţiei lucrărilor de interven ţie la construc ţiile cxistente. 

Experieii ţa necesară  
Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurarc, veri fcarea 

tehnică  a proiectelor şi dirigentarea lucrărilor se efectueaz ă  nurnai de exper ţ i ş iisu 
speciali şti atesta ţi de către Ministerul Culturii şi Cultelor, cu respectarea exigen ţelor 
specifice domeniului monumentelor istorice ş i a cerin ţelor privind calitatea lucr ărilor în 
construc ţii (Legea nr. 422/2001 şi Hotărârea de Guvern nr. 925/1995). 

Norme şi prescrip ţii tehnice 
Documenta ţiile tehnice vor fi întocmite cu respectarea prescrip ţiilor tehnice 

prevăzute în normative ş i stas-uri în vigoare precum ş i 
- Legea privind protejarea monumentelor istorice nr. 422/200 1: 



- Legea calit ăţii în construc ţii nr. 10/1995; 
- Legea privind autorizarea execut ării lucrărilor de construc ţ ii nr. 50/ 1 99 1; 
- Hotărârea de Guvern privind aprobarea con ţinutului cadru aI documentaţiilor 

tehnico economice aferente investi ţiilor publice nr. 28/2008; 
- Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Regulamentului de verificare ş i expertizare 

tehnică  de calitate a proiectelor nr. 925/1995; 
Ofertantul are obliga ţia de a respecta orice prevedere legislativ ă  cu privire la 

întocmirea documenta ţiilor neputând invoca faptul c ă  acestea nu a fost specificate în mod 
cxpres în prezentul caiet de sarcini. 

Prezentarea ofertei - Con ţin utul doc u menta ţ iei: 
• Expertiză  Tehnică  completată  cu: 

- Ridicări topografice; 
- Relevee cu indicarea dimensiunilor şi a materialelor ce intră  în cornpunerea 

monumentului; 
- Studii geotehnice în situa ţia în care se impun; 
- Studiu istoric-arhitectural privind evolu ţia în timp a monumentului. 

Documenta ţia se va redacta în trei exemplare. 
• Doeumentaţie de avizare a lucrărilor de interven ţie D.A.L.I., realizată  în 

conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 
Documentaţiile redactate vor avea obligatoriu avizul emis de c ătre Ministerul 

Culturii şi Cultelor sau, după  caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerul 
Culturii ş i Cultelor ce va fi prezentat în faza D.T.A.C.. 

• Prin Proiect Tehnic, P.T.se va prevede amenajarea peisgistic ă  a zoei verzi ş i 
(ic,tarea cu iluminat decorativ, se vor elabora Detalii de Execu ţie, D.E.. Caice de Sarcini, 
C.S., inclusiv listele de cantit ăţi de Iucrări. 

• Documenta ţia Tehnică  pentru Autoriza ţia de Constnirc, L).T.A.C., inclusiv 
documenta ţiile pentru ob ţinerea avizelor şi acordurilor solicitai.e prin certificatul de 
urbanism. 

Documentaţiile tehnice (cuprinzînd piese scrise şi descnate) vorfie1aborate 
pentru fiecare obiectiv în parte ş i se predă  autorităţii contractante în 4(patru) cxernplare din 
care unul în format digital. 

• Prestatorul se oblig ă  să  cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru 
documenta ţiile elaborate, achizitorul urmând a avea dreptul de a uti!iza docuinenta ţiile 
pentru următoarele faze ale proiectelor f ără  acordul scris al prestatonilui. 

Director e cutiv, 	 Director uxecutivt,nct. 
Delia CIL C 	 Alin -. 	N 

Vizat Arhitect ef, 	 Şe Seiciu, 
Gabriela MIEREANU 	 An r edPEICA 

Întociit. 
cons. Vasile 	)RESCU 
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